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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Autorka Hana Pavlová v předkládané práci popisuje metody selekce spermií 
používaných v asistované reprodukci, uvádí jejich využití v humánní a veterinární 
praxi a diskutuje jejich výhody i možná rizika.  
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Literární rešerše obsahuje pro přehledném Úvodu dvě kapitoly, kde se autorka 
věnuje metodám selekce v humánní a veterinární praxi. Hlavní kapitoly jsou dále 
logicky členěny na podkapitoly podle principu a selekčních možností jednotlivých 
metod. Následuje Závěr, ve kterém jsou jednak shrnuty získané poznatky a rovněž 
jsou prezentovány i souvislosti mezi uvedenými metodami selekce a biologickými a 
biochemickými principy fertilizace. 
Před Úvodem je zařazen Abstrakt, Seznam zkratek, Seznam obrázků a Obsah, po 
Závěru následuje Seznam použité literatury. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou relevantní a jsou použity v adekvátní míře se správným 
způsobem citace. Autorka do diskuse k jednotlivým metodám vhodně zařadila 
články různých autorů, které nejsou ve shodě a diskuse je tak objektivní. Literární 
zdroje jsou recentní a odpovídají současné problematice. 
Dovoluji si pouze podotknout, že tvrzení v kapitole 2.1.3 Výhody a nevýhody 
standardních metod selekce, odpovídající citaci Allamaneni et al., 2005, je správné, 
nicméně jeho vyvození není zcela adekvátní metodikám použitým v citované práci. 
Je však třeba konstatovat, že celkové srovnání standardních metod v kapitole 2 
Metody selekce spermie v humánní praxi je rozsáhlé a je diskutováno správným 
způsobem. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Předkládaná práce neobsahuje vlastní výsledky. 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psaná srozumitelným, ale zároveň odborným stylem; bez překlepů a 
gramatických chyb. Text je přehledně uspořádán do kapitol a tvoří logický celek. 
Oceňuji názornou obrazovou dokumentaci. 
Dovolím si pouze vytknout nejednotné vysvětlení zkratek v Seznamu zkratek. 
V některých případech je uvedeno, z jakého slovního spojení zkratka pochází, 
v jiných případech je uvedený pouze význam.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka vypracováním předkládané práce prokázala schopnost vyhledávat 
relevantní informace, třídit je a vyvozovat závěry. Součástí práce je nejen výčet 
metodik používaných pro selekci spermií, ale pečlivě je připravena diskuse 
jednotlivých selekčních metod z hlediska kvality získaných spermií i z hlediska 
úspěšnosti další léčby metodami asistované reprodukce. Podkladem pro diskusi je 
velké množství zahraničních literárních zdrojů, včetně recentních publikací. 
Předkládaná práce také umožňuje srovnání humánní a veterinární praxe a posuzuje 
tak možnosti využití jednotlivých metodik nejen z odborného hlediska, ale také z 
hlediska ekonomického a etického. 
Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky pro autorku: 
 

V kapitole 2.1.3 Výhody a nevýhody standardních metod selekce je diskutován vliv 
zpracování vzorku ejakulátu při použití pro IUI. Popište a zdůvodněte, jaké další typy 
poškození, kromě poškození DNA, je vhodné při použití spermií pro tento účel 
sledovat. Navrhněte způsob detekce vybraného poškození. 
 

Jak byste opravila větu z kapitoly 2.2.1 Magnetická separace spermií: “ Tyto kuličky 
s annexinem-V se působením magnetického pole navážou na povrch apoptotických 
spermií s externalizovaným fosfatidylserinem a následně jsou takovéto spermie v 
separační koloně zachyceny.“? 
 

Kapitola 2 Metody selekce spermií v humánní praxi je vyčerpávajícím seznamem 
metodik pro selekci spermií. Diskutovány jsou i metody, které jsou v praxi používané 
minimálně, nebo jsou zatím spíše experimentálního charakteru. Můžete vybrat 
několik metod selekce spermií, které jsou v rámci českých klinik asistované 
reprodukce nejméně využívané?  
 

V závěru správně uvádíte rozdělení metod selekce v humánní praxi na 
předzpracování, tedy přípravu spermií a na samotnou selekci, tedy výběr 
individuální spermie. Toto rozdělení v praxi nemusí vždy odpovídat rozdělení na 
standardní a pokročilé metody.  Na základě získaných poznatků navrhněte metodu 
zpracování ejakulátu pacienta s normozoospermií, ale indikovanou metodou ICSI 
vzhledem k opakovaným špatným výsledkům fertilizace.  
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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