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Případné poznámky k hodnocení: I když úvodní abstrakt navozuje dojem převážně 
experimentální práce, jedná se ve skutečnosti o dvě - do značné míry - samostatné části. 
Rozsahem převládající teoretická část je ve shodě se zadáním zaměřena na souhrn 
recentních poznatků o strukturálním složení a fyziologických funkcích BTB, značná 
pozornost je věnována detailnímu popisu spermatogeneze člověka a imunologickým 
procesům  spojeným s BTB, zde např. ne příliš známé úloze cytokiny aktivované dráhy p38 
MAP. Zpracování rešerše věnovala autorka velké úsilí, jednotlivé kapitoly jsou sepsány 
pečlivě s použitím - na tento typ práce - vysoce nadlimitního počtu citací. Při podrobném 
popisu jednotlivých komponent imunoregulačních mechanismů by snad větší pozornost 
zasloužily jednotlivé typy receptorových kináz, autorka se totiž hlavně věnuje 
nereceptorovým kinázám, včetně např. i ubikvitárních PPARs přítomných i na Sertoliho a 
Leydigových buňkách. Vzhledem k velkému rozsahu teoretické části by se to ovšem 
neobešlo bez redukce některých kapitol (např. kap. 1). Vlastní text má minimum překlepů, 
spíše jsem nalezl mluvnické chyby - např.  "regulační orgány vydali řadu doporučení" , 
lékové transportéry se skloňují podle hrad, tedy nikoliv tvar transportéři. Zde zřejmě autorku 
svedlo jí používané synonymum "přepravce" místo obvyklého "přenašeč". Nedůsledná je 
práce se zkratkami, které si autorka zavedla, např. LC a SC. Pod jinak vhodně zvolenými 
obr. by jejich pochopení usnadnila i stručná legenda, nikoliv tedy  pouhý název obrázku. 
Není také jasné, proč úvodní seznam zkratek je v angličtině. 



    Experimentální část v rozsahu 12 stran se zabývá histopatologickou verifikací 
cytotoxického efektu busulfanu. Autorka přitom použila archivní histologický materiál KBLV. 
V popisu metod chybí údaj o počtech pokusných subjektů ve skupinách a podskupinách. 
Autorka hodnotí pouze efekt nižší, opakované dávky, chybí popis efektu vyšší jednorázové 
dávky 40 mg/kg hmotnosti. Na grafu 1 by bylo vhodné při uvedení hmotnosti varlat 
intoxikovaných subjektů uvést pro srovnání i hmotnosti kontrolní "DMSO" skupiny. Příliš 
šťastné pak není - již vzhledem k elektronické podobě kvalifikační práce - zařazení obrazové 
dokumentace až do přílohy na konci celého textu, zatímco jejich popis je uveden na str. 73 a 
74. Při tomto uspořádání by proto bylo užitečné opatřit jednotlivé obr. stručným komentářem. 
V diskuzi jsou zčásti shrnuty některé z rešeršních kapitol, tzn. funkce BTB jako celku, popis 
bariérové funkce Sertoliho buněk, ve vztahu k cytotoxickému efektu busulfanu je uvedena 
pouze práce autorů Chen a spol., 2018. Část diskuze je pak věnována použití busulfanu u 
alogenních transplantací. 
 
Dotazy a připomínky:   
1. Popisy histopatologických změn potvrdily nejen očekávané poškození semenotvorného 
epitelu, ale i předpoklad dalšího cíle cytotoxického efektu busulfanu, kterým jsou Sertoliho 
buňky. V úvahu by mohly přicházet i další možné mechanismy, než známý alkylační efekt 
cytostatika + poškození vimentinových filament uvedené na str. 77 a 78. Jaký je názor 
autorky? 
2. Jsou známy základní toxikologické charakteristiky busulfanu u laboratorního potkana ? 
3. Na str. 59 je uvedeno, že regulační orgány vydaly řadu doporučení týkajících se fixace a 
roviny průřezu varlat. Co se tím myslí ? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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