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V Ťadě epidemiologickych studií byla popsána inverzní korelace mezipŤíjmem ovoce a
zeleniny a rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Vedle dosud známycha popsanych látek
jsou objevovány další, u kterych jsou teprve zjišt'ován y možné rilohy v lidském organizmu.
Cílem pŤedložené bakaláŤské práce bylo shrnout dosavad ní poznatky o tátkáchobsaŽenÝch
v ovoci a ze|enině, které by mohly mít protektivní vliv pŤi vzniku aterosk |erÓzy.

Autorka Se Ve své práci soustŤedila na popis patogenetickych mechani zmtlateroskle rÓzy
včetně pŤehledu rizikovych ťaktor , které k jejímu vzniku pŤispívaj í. Dáte navána|apŤehledem
hlavních antioxidačních vitamínťr - B.karotenu, vitamínu C a cr-tokoferolu, u kterych uvedla
pŤedevším již dobŤe známé skutečnosti. Dále začtenila kapitolu, kde se stručně zmiriuje o
existenci flavonoidti, flavanolti, isoflavonri a karotenoidri (ačkoliv B.karotenu je věnována
pŤedchozí velká kapitola). Jednotlivé části práce na sebe vzájemně nenav azqí, chybí jasná
koncepce a Zpracování jednotlivych info rmací do ucelené kompilační práce. Závěrneshrnuje
zák|adní poznatky, které autorka ze studo vané literatury načerpala, nepod ává pŤehled aktuálně
zkoumanych látek a jejich zhodnocení. Autorka použi?a 39 literárních zdrojri, velká část
informací je pŤej ata z knižních celkti, nikoliv z ptivodních prací, pouze 3 reference jsou
z posledních pěti let. Literatura není citována jednotně, někdy je část autoru nahrazena
zkratkou et al' objevují se v ní četné pŤeklepy.

Po formální stránce má práce dobrou roveř, rozsah 37 stran , i kdyžčíslování stran není
provedeno podle běžného postupu, kdy se obvykle číslem 1 označuje vodní kapitol a (zde je
na str. 11).

PŤedložená kompilační práce však Ve své podstatě splriuje požadavky kladené na
bakaláŤskou kompilační ptáci, a proto ji doporučuji k pŤijetí. Avšak pro uvedené pŤipomínky
ji hodnotím
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