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Posudek 

Volba tématu 

Téma zadané bakalářské práce je velmi aktuální. Problematika procesních kontaminant je 
v popředí priorit odborných institucí a jako hlavní zaměření si vytkl problematiku zaměřenou 
na kontaminanty vznikající tepelnými procesy v potravinách Úřad pro bezpečnost potravin 
v Evropě EFSA.  

Přístup autorky ke zvolenému tématu hodnotím kladně, o problematiku kvality a bezpečnosti 
tepelně zpracovaných potravin se aktivně zajímá.  

 Přístup autora k zadanému tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu byl aktivní a postup zvolený k řešení práce byl 

odpovídající s vlastními iniciativami autorky.  

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Práce je logicky členěna a sestává ze dvou částí – z literární rešerše zvoleného tématu a 
praktické části s vyhodnocením dotazníkové akce zaměřené na úroveň informovanosti o 
výskytu nebezpečných produktů tepelného záhřevu potravin a preferencí ve výběru 
tepelných úprav při přípravě pokrmů v domácnosti.  

Teoretická část 

 V teoretické části autorka vypracovala literární přehled o základním složení potravin 
rostlinného i živočišného původu a charakterizovala vlastnosti základních živin ze skupiny 
sacharidů, proteinů a lipidů a uvedla z odpovídajících literárních zdrojů tabulkové přehledy 
jejich obsahu v hlavních potravinových zdrojích. Dále se zabývala přehledem hlavních a 
nejběžněji používaných kuchyňských tepelných úprav potravin. S těmito běžnými úpravami 
potravin souvisí i vznik nových chemických látek, tzv. procesních kontaminant. Podrobně a 
přehledně popsala hlavní chemické reakce, které k jejich vzniku vedou. Zabývala se 



negativními zdravotními účinky vznikajících procesních kontaminant na zdraví člověka, jako 
je poškozování orgánových funkcí, přispívající k chronickým metabolickým onemocněním, 
tvorbě AGEs produktů, včetně prokazatelných karcinogenních účinků některých takto 
vznikajících produktů. Z literárních zdrojů využila studie a aktuální publikace z posledních let, 
které se účinky těchto látek na zdraví člověka zabývají. Mnohé z těchto takto vzniklých 
produktů tepelných záhřevů potravin jsou spojovány s karcinogenními vlastnostmi a dle 
IARC jsou řazeny mezi prokazatelné karcinogeny (skupina 1) nebo pravděpodobné a možné 
lidské karcinogeny (skupina 2A a 2B dle klasifikace IARC). V této části se také zabývá 
technologickými možnostmi vedoucími ke snižování množství takto vznikajících produktů 
v potravinách.        

Teoretická část práce je zpracována velmi přehledně s využitím relevantních literárních 
zdrojů a aktuálních a odpovídajících odborných publikací, vztahujících s k řešené 
problematice, které uvádí v přehledu literárních zdrojů.   
Myšlenky formuluje správně a používá odborné výrazy. Jazyková úroveň práce je na velmi 
dobré úrovni a vyhovuje nárokům na bakalářskou práci.   

Praktická část 

V praktické části autorka stanovila cíle, které byly při řešení práce naplněny. Vypracovala a 
sestavila dotazník zaměřený na znalosti, oblíbenost pokrmů připravených různými 
kuchyňskými úpravami a na preference jednotlivých kuchyňských úprav při přípravě pokrmů. 
Rovněž zařadila otázky týkající se znalostí nebezpečnosti kontaminant vznikajících při 
tepelných procesech při přípravě pokrmů a na rizika, která z nich vyplývají. Dotazníky 
oslovila sice menší skupinu spotřebitelů, než bývá obvyklé. Zvolila osobní kontakt 
s respondenty, protože osobní kontakt s respondentem dle jejího mínění zaručuje pravdivost 
a vyplnění v přítomnosti tazatele zajistí pravdivé odpovědi a opravdové znalosti s vyloučením 
dohledávání správných odpovědí, případně jiné nepatřičné způsoby. Přesto je možné 
hodnotit skupinu oslovených respondentů za dostačující a přístup autorky práce k takto 
provedené dotazníkové akci jako iniciativní.  

Výsledková část práce, především grafické vyhodnocení odpovědí bylo náročné vzhledem 
k obsahu a grafickému zpracování. Výsledky autorka odpovídajícím způsobem diskutuje 
v kapitole Diskuze.  

Autorka předložené bakalářské práce zhodnotila výsledky dotazníkové akce, které  
vypovídají o informovanosti spotřebitelů o základních problémech u zpracovaných potravin. 
Co se týká informovanosti o nebezpečných produktech vznikajících tepelnými procesy 
v potravinách, zajímavé bylo podle autorky zjištění, že větší váhu nebezpečnosti možná i pod 
tíhou mediálních kampaní přikládají respondenti více látkám aditivním, než procesním 
kontaminantům. Svoji úlohu hrají i převažující krajové, případně národní zvyklosti 
v přípravách pokrmů.  

     

Závěry práce shrnují komplexně poznatky z řešení celé zadané problematiky.  

 

Přílohy 

 V práci je přehledně uveden seznam zkratek, tabulek, obrázků a grafů a přiložený 
vypracovaný dotazník.  Samostatnou další přílohovou část práce nemá vzhledem 
k charakteru zadaného tématu práce.  

  

Formální zpracování práce 

Celá práce je vypracována velmi pečlivě a přehledně. Po formální stránce práce odpovídá 
nárokům, normám i zákonným ustanovením pro psaní bakalářských prací i Opatření děkana 



1. LF UK č. 10/2010. Stylistická a gramatická úroveň předložené bakalářské práce je na 
odpovídající úrovni.  

 

Práci hodnotím kladně pro její značný rozsah, přesahující nároky na bakalářskou práci, pro 
obsah po stránce odborné i pro praktická zjištění z dotazníkové akce. Práce odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Závěr:    Práce  odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení:   Práci  d o p o r u č u j i   k obhajobě. 
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