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Autor/ka pracovala s částečnou pomocí vedoucího, zodpovědně.  
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Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla velmi dobrá. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo zodpovědné. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Extenzivní studium zevních a vnitřních faktorů, ovlivňujících citlivý a složitý proces 
spermatogeneze s ohledem na poznání příčin neplodnosti nebo snížené plodnosti, sleduje jako 
klíčovou strukturu těchto mechanizmů hematotestikulární bariéru.V klinické praxi je jako jeden z 
důležitých faktorů ovlivňujících spermatogenezi sledována chemoterapie, která vyvoláním 
nežádoucích účinků na proces buněčného dělení vede k azoospermii. Busulfan, jako alkylační 
chemoterapeutikum, které se používá k léčbě chronické leukémie, rakoviny vaječníků, lymfomu 
a proliferačních poruch nebo před transplantací kostní dřeně u pacientů s rakovinou, je nově v 
experimentech na laboratorních zvířatech potvrzen jako vhodný prostředek pro možnost 
realizace transplantačních postupů při náhradách poškozených gonád. Ukázalo se, že při 
použití určitého schematu aplikace a dávek busulfanu jsou v tubulech zachovány v ochranném 
prostředí výběžků Sertoliho buněk viabilní kmenové spermatogonie, které  jsou následně 
schopné realizovat úplnou obnovu spermatogenního cyklu. 
Bc.Častulová ve své diplomové práci podala  přehlednou formou nejnovější  poznatky o 
molekulární struktuře a funkcích specializovaných spojů  Sertoliho buněk tvořících základ 



bariéry krev - varle a pokusila se přehledně popsat mechanizmy, které tyto struktury využívají  
při udržování funkční  homeostázy zárodečného  epitelu Pro potvrzení poznatku možnosti 
obnovy spermatogenního cyklu po podání busulfanu využila vhodně archivního materiálu z 
depozitáře Katedry biologických a lékařských věd a na sérii histologických preparátů úspěšně  
potvrdila a zdokumentovala poškození i pozdní  obnovu zárodečného epitelu ve varlatech 
laboratorních potkanů, 
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