
UNIVERZITA KARLOVA  
1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 
U Nemocnice1, Praha 2, 128 00 

 

Posudek oponenta bakalářské práce oboru Nutriční terapeut 
 

Název bakalářské práce: Výskyt a negativní zdravotní účinky akrylamidu v potravinách 

Autor práce: Sandra Grassová 

Vedoucí práce: RNDr.Milena Bušová, CSc.  

Oponent práce: MUDr.Ivana Holcátová,CSc.   

Akademický rok: 2016/2017   

  
 

Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných 
metod: Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní.  
 
Aktuálnost tématu: Téma hodnotím jako vysoce aktuální. Problematika cizorodých látek 
v potravinách je aktuálně řešena na různých úrovních jak odborných tak politických. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je v poslední době předmětem řady studií, 
zdravotní důsledky zatím nejsou zcela jasné, ale zasahují do řady odborností zvláště 
vzhledem k tomu, že je látka přítomna ve velmi širokém spektru potravin. Obtížnost 
zvoleného tématu je vysoká zvláště vzhledem k analytické části. 
 
Originalita výběru tématu: Originalitu tématu hodnotím vysoce. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
V teoretické části se autorka věnuje zpracování přehledu literární rešerše o problematice 
akrylamidu. Podrobně rozebrala objevení, původ a vznik látky v jednotlivých druzích potravin. 
Dále se zaměřila na zdravotní aspekty, alespoň na ty, které jsou známé. Vysoce hodnotím 
analytickou část práce, ve které analyzovala vybrané potraviny a v praxi si ověřila nalezené 
informace. 
 
Abstrakt a klíčová slova: 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.   
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Autorka prostudovala množství publikací domácích i zahraničních autorů, v citačním 
přehledu uvádí 53 zdrojů, velmi dobře zpracovaných. 
  
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Autorka cituje správně dle normy. 
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem:  
Práce je psaná dobrým jazykem, je zřejmá formulační schopnost a jistota autorky, i jistá 
orientace v tématech jak medicínských, tak chemických. 



 

Úroveň jazykového zpracování:  

Jazykové zpracování je na velmi dobré úrovni, ukazuje na vyspělost autorky, která je u 

bakalářské práce méně častá. 

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti:  

Téma je odborně dosti náročné. Pro práci je nutná orientace nejen v odborné literatuře, ale je 

třeba i určité úrovně znalostí z chemie, aby literární informaci mohly být dobře vyhodnoceny 

a zasazeny do kontextu.   

 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce:  
Formulace cílů práce nasadila vysokou laťku, kterou se podařilo dodržet.  
Praktická část bakalářské práce obsahuje analytické vyhodnocení vzorků potravin z běžné 
tržní sítě.  
 
Užité metody výzkumného šetření:  
Byla provedena chemická analýza potravin, k vlastnímu stanovení akrylamidu byla použita 
metoda kapalinové chromatografie. 
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 
 

Charakteristika zkoumaného souboru:  

Dle mého je počet zkoumaných vzorků na bakalářskou práci více než dostatečný a 

evidentně dobře zvolený vzhledem k velkému rozptylu výsledných hodnot. 

 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce:  

Časový harmonogram byl evidentně dobře zvolen a dodržen.   

 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  
Dosažené výsledky odpovídají literární rešerši, potvrzují tedy hypotéru uvedenou na počátku 
práce o obsahu akrylamidu v potravinách. 
 
Úroveň a originalita diskuse:  

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, na dobré odborné úrovni.  

.   

Splnění cílů:  

Stanovené cíle práce byly splněny. 

 
Formulace závěru:  
Závěr je formulován logicky na základě výsledků a literárního přehledu.  
 
Vlastní přínos k řešené problematice:  
Předpokládám, že studentka si vybrala téma sama, musela tedy mít předchozí znalosti této 
problematiky a věděla, jak rozsáhlé téma si vybrala. Tomu odpovídá prostudovaná literatura 
a diskuze, která odrážela vlastní názory studentky. 
 



Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem přesahujícím úroveň běžné bakalářské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Přínos práce by mohl být především v generaci autorky a mladších, kam se snadněji 
přenášejí informace od vrstevníků. A možná i v zájmu autorky pracovat i po ukončení studia 
v této problematice.  
 
Přílohy nejsou. 
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál:  
Grafická úprava i vlastní fotodokumentace je na velmi dobré úrovni. 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010), svou náplní přesahuje  úroveň bakalářské práce. 
 
Stylistická úroveň práce:  
Stylistická a gramatická úroveň je velmi vysoká.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.):  
Členění práce je přehledné a logické. Grafy a fotodokumentace jsou velmi kvalitní.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si za téma své práce zvolila velice zajímavou a aktuální problematiku. Dokázala 
zpracovat na vysoké úrovni jak literární odkazy, tak vlastní analytickou část. Práce je 
napsaná velmi dobrým odborným jazykem, překvapivým u bakalářské práce. Závěr velmi 
dobře shrnuje celou práci a dobře formuluje doporučení. Kromě drobných překlepů a 
formulačních nejasností jsem v práci nenalezla chyby.  Grafy (3), tabulky (7) i obrázky (9) 
včetně vlastní fotodokumentace jsou zpracovány velmi kvalitně. 
 
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 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

 
1.  Jaká populace je nejvíce ohrožena expozicí akrylamidu? 
2. Jaká opatření byste doporučila této populaci ke snížení expozice respektive rizik z ní 
plynoucích? 
 
V Praze dne 30.5.2017 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 
 


