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Slovní vyjádření:  

Závěrečná práce Anety Beránkové je formálně dobře zpracována a vyhovuje doporučením pro 

zpracování závěrečných prací na FTVS UK.  Množství citovaných zahraničních zdrojů, ze kterých 

autorka čerpala, je pro bakalářskou práci nadprůměrné. 

Autorka se však dopustila chyby již v počátečním prohlášení a souhlasu, kdy místo „bakalářská 

práce“ zkopírovala do textů „disertační práce“!  

Jazykové zpracování na některých místech nese známky překladu a text neodpovídá české jazykové 

stavbě. (Např. str. 13- „Jako první, kdo určil NO v českém textu říkáme „vynalezl, objevil.|Dále  

„více jak - správně je více než“, ..atd.) 

Z celé práce Anety Beránkové je patrné, že autorka zvolila téma, které jí není zcela blízké.  

Tento fakt potvrzuje odstavec kde autorka cituje Kupkovou a Beneše a píše o „syntéze NO ( NOS)“). 

Autoři však psali o enzymu NOS, který se jmenuje syntázy a je jí 5 druhů, které v tělůe působí! 

Domnívám se dále, že bylo zapotřebí v textu jednotlivých kapitol více zdůraznit fakt, že NO 



v lidském těla může plnit kladnou roli pouze, pokud se tvoří z potravy, která obsahuje přírodní 

dusičnany (tedy nitráty) či dusitany (nitrity) v přiměřeném množství redoxními reakcemi. Jen velmi 

výjimečně se využívá v malých množstvích k léčení např. plicní hypertenze.  

Také neustálé střídání pojmů dusičnan a nitrát či dusitan a nitrit je zavádějící. Autorka dále zaměňuje 

suplementaci nitráty za suplementaci NO. Např. str. 21- „…že sportovci po požití preparátů NO 

jsou…“, str. 29 – poslední odstavec totéž, str. 22 – „primární zdroje NO“-  což není správně. Je třeba 

hovořit všude o prekurzoru NO! NO je jedovatý plyn, elektro neutrální chemická sloučenina, nitráty i 

nitridy jsou anionty solí, v lidském těle více či méně reaktivní. V této souvislosti chybí jasné 

vyjádření o hranici škodlivosti obsahu dusičnanů a dusitanů v potravinách.    

Dále jsou v textu zmínky o NO při výrobě kyseliny dusičné, dynamitu, vzniku tohoto plynu při 

spalovacím procesu v automobilových motorech. Podle mého názoru toto do textu nepatří, práce se 

měla soustředit na biochemii vzniku NO v lidském těle.  

Při tvorbě práce bylo třeba celkově lépe rozumět chemické podstatě koloběhu dusíku v přírodě a 

celého jevu vzniku NO z pohledu biochemie lidského těla, aby bylo možné vytvořit rešerší takto 

odborně zaměřených článků.  

              

Další připomínky: 

Str.14 Dusík N - správně je N2, NO3 - správně je NO3
-
, NH4 - správně je NH4

+  

Str.16  4.3.1. první dvě věty nedávají smysl – „dusičnany jsou běžná složka… a dále tyto 

konvertují na dusičnany“? 

Str.16 poslední věta na stránce - chybí slovo“ fungování“ kardiovaskulárního… 

Str. 18 správně je - pět forem enzymu syntázy NO – nNOS, iNOS, eNOS…atd- nikoli 

syntézy! 

Str. 21 ..druhá řádka od konce stránky- „ z účinný forem“ – má být účinných..    

 

Otázky oponenta: 

 Proč jsou uzeniny považovány za škodlivé zdraví, když obsahují dusičnanové konzervační soli 

– mohou ty být také prekurzory NO?? 

 Které z uvedených sloučenin jsou pro zdraví člověka škodlivější? Dusičnany nebo dusitany a proč?  

 Jaký je společný zdravotní projev zvýšeného obsahu dusitanů a NO v krvi?  

 

I přes vznesené připomínky doporučuji práci k obhajobě . 
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