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Název práce: 
Metody selekce spermií pro asistovanou reprodukci v humánní a veterinární praxi.

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo představit standardizované četně 
využívané metody selekce spermií pro účely asistované reprodukce člověka a 
vybraných druhů hospodářských zvířat, diskutovat výhody a nevýhody použití, 
jakož i jejich odlišný vliv na vlastnosti izolovaných spermií. 

Struktura (členění) práce:

Tato práce zcela vyčerpávajícím způsobem zpracovává zadané téma ve dvou 
stěžejních kapitolách. Nechybí rovněž kapitola “úvod” a a výstupy práce jsou 
shrnuty standardně v kapitole “závěr”.  Práce je logicky dělena na humánní a 
veterinární praxi, jako dvě prolínající se avšak i zásadně vymezující se odvětví 
asistované reprodukce. V bakalářské práci je velice kvalitně uchopena 
problematika selekce spermií, která je důležitým procesem ovlivňujícím průběh 
oplození a kvalitu vzniklých embryí a metodika je rozsáhle diskutována z pohledu 
klinických možností s cílem zdravého potomstva. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou pečlivě vybrány a jsou relevantní k zadání tématu práce.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

neobsahuje

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Jednotlivé podkapitoly týkající se selekčního zpracování vzorků jsou doplněny 
vhodně zvolenými demonstračními obrázky. Grafická i jazyková úroveň práce je na  
vysoké úrovni a pro čtenáře je problematika uchopitelná.



Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Studentce se velice dobře podařilo uchopit téma z vědeckého aspektu srovnání 
selekčních metodik spermií s přesahem do aplikační sféry. Hanka ve své 
bakalářské práci diskutuje výhody a nevýhody využití těchto sofistikovaných metod 
na kvalitu vzorku a jednotlivé fyziologické parametry spermií, které jsou pro 
zvolenou metodiku limitující. 

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

výborně  
Podpis školitele:

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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