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Posudek 

 

Práce je uvedena rozsáhlou teoretickou částí, ve které autorka dokazuje, že celkem umí 
pracovat s odbornou literaturou. Ve druhé části hodnotí výsledky svého dotazníkového 
šetření, které v rozporu se současnými trendy nešířila elektronickou formou, ale řízeným 
rozhovorem. Zvláště při zjišťování informací v oblasti rizik životního stylu je tento způsob 
určitě přesnější a poněkud validnější,. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako vysoce aktuální vzhledem k zájmu populace o tzv. éčka, jimž připisují 
lidé mnoho negativních vlastností, zatímco procesní kontaminanty zůstávají nepovšimnuty, 
ačkoliv mezi nimi je řada karcinogenních a pravděpodobně karcinogenních látek. Navíc 
často lze při použití správné technologie zabránit vzniku alespoň části z nich, a snížit tak 
celoživotní expozici. 

Z toho důvodu hodnotím téma i jako originální a potřebné. 

 

Teoretická část 

Teoretická část je velmi přehledně zpracovaná, s uvedením mechanismu vzniku (až na 
výjimky – str. 22, 2. odstavec – není uvedeno, za jakých okolností je tak vysoké teploty 
dosaženo; uvedeno na jiném místě v práci) a účinku. Místy si autorka poněkud odporuje (na 
str. 26, odstavec 1, autorka tvrdí, že všechny PAU jsou karcinogenní, dále v práci říká, že 
alespoň 5 z nich je zařazeno do skupiny 1 dle IARC). Je použito a komentováno na 45 
literárních odkazů, včetně zahraničních. Zdroje jsou správně citovány. 

Formulace autorky jsou adekvátní, velmi srozumitelné, až na výjimky (str. 21, kap. 5.3, odst. 
3 – to, že se nějaká látka tvoří v lidském organismu ještě neznamená, že nemůže mít 



negativní vliv na lidské zdraví). Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro 
požadavky bakalářské práce dostatečné.  

Tato část je doplněna řadou (přejatých a citovaných) tabulek a vzorců, zcela adekvátně 
obsahu práce. 

 

Praktická část 

Praktická část spočívala v tvorbě dotazníku, jeho distribuci a vyplnění s respondenty a 
následně vlastním zpracování výsledků. Ty jsou doloženy řadou grafů, nicméně není u nich 
doložen počet odpovědí, uvedení procent může být zavádějící. Chybí zcela jakýkoliv pokus o 
statistické hodnocení. 

V diskusi jsou shrnuty výsledky s komentářem, jak výsledky odpovídaly nulové hypotéze 
autorky u jednotlivých otázek (tedy jakou odpověď očekávala nejčastěji). 

Závěr se podobá spíše souhrnu, je však obtížné formulovat závěry dotazníkového šetření 
bez statistické vyhodnocení nebo přímého srovnání s jinou, stejně nebo podobně 
koncipovanou studií. Hlavní přínos práce vidím v přehledném shrnutí problematiky a na 
stínění dalšího směru nejen výzkumu. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě (ilustrace barevných změn při úpravě masa, 
dotazník). 

 

Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni s výjimečnými překlepy (např. str.10, 
odst. 2). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové práce.  

 

Práce odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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