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Posudek 
 
Volba tématu  
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných 
metod:  
Přístup autorky k zadanému tématu byl aktivní a postup zvolený k řešení práce byl logický s 
vlastními iniciativami autorky.  
 
Aktuálnost tématu:  
Téma vybrané ke zpracování této bakalářské práce je velmi aktuální. Evropská autorita – úřad 
pro oblast bezpečnosti potravin EFSA programově zařadila do popředí jako prioritu pro 
následující roky kromě reziduí pesticidních látek a veterinárních přípravků i procesní 
kontaminanty, mezi které studovaný akrylamid patří. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost:  
Zvolené téma je prioritou vzhledem k nebezpečnosti účinků akrylamidu na zdraví člověka. 
Obtížnost zpracování hodnotím jako vysokou pro praktickou analytickou část a hodnocení 
získaných výsledků.  
 
Originalita výběru tématu:  
Originalitu tématu práce hodnotím kladně.  
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
Práce je logicky členěna a má dvě části – literární rešerši zvoleného tématu a laboratorní část 
s vyhodnocením výsledků.  
V teoretické části práce autorka zpracovala rešeršním způsobem vlastnosti a výskyt 
akrylamidu se zaměřením na jeho negativní zdravotní účinky. Podrobně popsala 
mechanismus vzniku akrylamidu v potravinách a zaměřila se na jednotlivé rizikové potraviny 
a možnosti minimalizace vzniku této nebezpečné látky následkem teplotních zásahů u 
potravin. K této problematice uvádí i příslušnou legislativu. V závěru rešerše uvádí přehledně 
metody ke stanovení akrylamidu v potravinách.  
 
 



Abstrakt a klíčová slova:  
Abstrakt i klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Autorka využila velké množství domácích i zahraničních aktuálních literárních zdrojů, jejich 
počet je celkem 53, z toho 4 zdroje jsou obrazové. Tento počet přesahuje požadavek na 
bakalářskou práci.  
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů:  
Literární zdroje autorka cituje správně podle citačních vzorů. 
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem:  
Autorka velmi dobře formuluje a pracuje i s informacemi získanými z literárních údajů. Velmi 
dobře vystihla zadanou problematiku a logicky postupuje při sepisování jednotlivých kapitol. 
 

Úroveň jazykového zpracování:  

Způsob psaní práce svědčí o vyspělosti autorky, práce je stylisticky na vysoké úrovni, celá 

práce je velmi přehledná. Jazykovým zpracováním práce naplňuje a překračuje požadavky na 

bakalářskou práci.  

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti:  

Téma práce je odborně náročné. Práce vyžaduje dobrou orientaci a znalosti o chemických 

procesech, které probíhají při tepelných zásazích v potravinách a dobré znalosti chemických 

analytických metod.  

Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce:  
Praktická část bakalářské práce představuje analýzy vybraných potravin z tržní sítě, které patří 
mezi běžně konzumované potraviny.  
 
Užité metody řešení práce: 
K analýze vzorků potravin byla vybrána metoda kapalinové chromatografie. Je to vhodná a 
dostatečně citlivá metoda k analýzám akrylamidu využívaná i doporučovaná.  
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: 
Použitá metoda řešení byla zvolena vhodně. 
 

Charakteristika zkoumaného souboru:  

Analyzovaný soubor vzorků byl velmi rozsáhlý a náročný na zpracování. 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce:  
Časový harmonogram práce byl zvolen vhodně.  
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  
Dosažené výsledky byly konfrontovány s literárními údaji a potvrzují výskyt akrylamidu 
v rizikových skupinách potravinářských produktů.    
 
Úroveň a originalita diskuse:  

Autorka získané výsledky diskutuje s aktuálními publikovanými odbornými údaji, diskuse je 

dostatečného rozsahu.  

  

Splnění cílů:  

Stanovené cíle práce byly splněny. 



Formulace závěru:  
Závěr práce je formulován správně a přehledně.  
 
Vlastní přínos k řešené problematice: 
Studentka se o problematiku zajímala již před zadáním práce a toto téma si k vypracování 
bakalářské práce sama vybrala. Pracovala samostatně, aktivně přistupovala k řešení a 
akceptovala doporučení školitele.    
 
Originální řešení zpracovaného tématu:  
Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem, úroveň práce přesahuje požadavky na 
bakalářskou práci. 
  
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Doporučení pro praxi je použito v bodu 1.7 na straně 26, kde popisuje možnosti snížení a 
omezení vzniku akrylamidu v potravinách a je jasně formulováno i v závěru práce.  
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Práce neobsahuje přílohovou část, ta je nahrazena vhodně vloženým 
seznamem obrázků a tabulek s odkazem na příslušné stránky v textu práce. Obrázky i tabulky 
jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál:  
Grafická úprava i fotodokumentace je provedena kvalitně. 
 
 
Formální zpracování práce 
Předložená práce odpovídá normám i předpisu pro psaní závěrečných prací zakotveného v 
Opatření děkana č. 10/2010 1.LF UK a je v souladu s pokyny pro psaní bakalářské práce. 
V ostatních parametrech předložená práce překračuje požadavky na bakalářskou práci a svým 
rozsahem a kvalitou by splnila kritéria pro diplomovou práci. 
 
Stylistická úroveň práce:  
Stylistická a gramatická úroveň práce je vysoká.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.):  
Členění práce je přehledné a logické. Grafy i fotodokumentace mají vysokou kvalitu provedení.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si téma své práce zvolila pro aktuálnost problematiky a především pro zdravotní 
nebezpečnost předmětu řešení. Na práci si cením pečlivého přístupu autorky ke zpracování 
celé práce včetně kvalitního vyhodnocení cenných výsledků. Literární rešerše je vypracována 
přehledně, jednotlivé body logicky navazují. Autorka dobře vysvětlila příčiny a princip vzniku 
akrylamidu v potravinách a možnosti, které vedou k jeho omezení. Odbornou úroveň práce 
velmi zvyšuje praktická laboratorní část, ve které je vyhodnocena analýza vybraných 
potravinářských výrobků z naší tržní sítě, které patří mezi běžně konzumované a oblíbené 
potraviny. Výsledky přinášejí cenné informace o výskytu a koncentraci akrylamidu u těchto 
vybraných potravin.  
Předložená bakalářská práce svojí celkovou úrovní překračuje požadavky na bakalářskou 
práci, je zpracována velmi pečlivě, bez formálních i gramatických chyb. Při přečtení i pro 
neinformovaného laika přináší mnoho informací podaných pochopitelnou formou. Autorka 
prokazuje dobrou připravenost a vhodně zvolený obor pro budoucí profesi nutriční terapeutky 
i specialistky.   
Práci hodnotím velmi vysoko a doporučuji k obhajobě.   
  
Práce odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 



 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě:  
                                          
                                           Práci   d o p o r u č u j i   k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm:   výborně   velmi dobře     dobře          neprospěl/a 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

                              K předložené práci nemám připomínek. 
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