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Předložená eiisertačni práce ntá 92 stlánek. z toho r,lastnich 66" ostatrri citačni a obrazor,ó
příiohy.

Al aktrrálnclst zrlo1eného témaiu
Dizertačni práce je aktrráirri,

Sdčleni má předepsané členění kapitol až dr:l slran3, 59. kdy zár.čr předcházi diskirsi. V teoretiekó
části aatorka detailnč rozebírá obecrič autcli::Tunitu, podmínk3, par*šení tolerance . ;*zelělení
autoimunily na §y§témovou a orgánclr,č speciíickou. a p*di:btrcst auloimunitni iDDiv-l a

thyroiditis a s:*r,nává s autoixunltním po§kozeni or,árií. §áslerluje pak popis l,zniku
au:oimunitní errdokrinopalie s apoptózou. Cíle vvtr,ču.ie .jako zrnapor,ání r:ýskllrr o:gáncvč
specifických prctilátek pr*ti sL*žkám ovaria u dír,ek a žen s pr-:ruchiru :§ťn§ir]"§čniho cyklri
(.1"r§9§r {g*cílů ::e§rtř{. posiedrrí r,ětv ocls:avee ),

§,l §{etody zpracclvání
§epiim,á inrunofluorescence na tkáníclr oviiria. l:IÁ ke s{anovcní sex }ronrronů. sta;istjckó
zhocinocení.
V eliseit*ci uvádí autorka str. 28 - nepřímou itnunoi]uot,escenci na kr;-sích ovariic},l ke sledor,ání
proliiátek pťoti OO. ZP, MG, Tl. Ll] ponrcrcí sér pacientek. r,prrblikaci Trealm*nt oť
aut*itxxling ovaria darrrage in adolescerrt girls. }ieuroendocrin.Lett. 2005. p.37 ur,ádí :rar,íc
k tě:rrlo konrponentám použití i ELiSA metod;,. _erať1- r, disertaci i v p*blikacijsou stejnd -.
Saubor_v pacientek * nenalézá:x zn:ínku o informovaném soulrlastt. Kontrolnl skupina po
..ačištčrri.Jtoleror.aná.u1*.icpo'<Jral.éÍt*;1níŽenvbez
antikotrcepce ,

trJl r,.ýsiedkr: disertace
Sta:istické }rodnocerri r,ýsledků je zajimar.i kjednotiir,ýnr sktlpirrá::r želr. ke kontrolni skupinč
mám r,Ýhradu - r,iz poznámkrr r,ýše. hodnotínr velnri pozitivnč dosažend r,,Ýsledky l*bgrat§mí a
inruno}ristochemické předer,ším rr divek s porachami :,lrenstruačního cyklr,r a u pacientek
}éčených pro neplodnost. Výsledk,v ovariálních biopsií doplnčné skr,člou obrazol,ott přilohcu
cli:dár.,ají disertaci hmatatelnou přeilslal,u o sledcvattých faktorech, \i prari by- mčla pokračovat
sledcvání předer,ším antiovariálnic} a alrtjzc:rá}níclr prctllátek a to pro ťrče lv oclborných poraderr
pr* neplodnost či IVF eentra.
Zajinravá je m.všlenka ze s{:.37 c BRTl}lltT a r*c*:,;kci autoantigennich epitcpů. Cclž takhle další
ťrčinek tetó lee Ly- imunonr*dutaení_ciáótonce itnttnosullresivni? iJoiaz pro autorku.
Velrni zají:r,:ar,é por,ažtrji i sl,ndront rezislentnilto §r,aria *"sl:". 5.i.

§/ Yi,hrady oponenla k předlož*rré práci
l)oponlčrrii řadil autorl,poLržitó litelat*l1,ciie abeced1,. Ze 121 citací r-rr,ádí a*torka jcn devěJ z
gbd_g§2!0!4C:.§§ry§ li,Ťq q časnými rÝs]!ki. jc to;*§,, Velmi často
a@$znýc}.istudij;četnýchsludií*např.stl..1].alerreu],ááicitace!Totose
*pak*je na slr.25 (."."lóčba kcirtikoid1,.., zejnrina na kostru..."), str".2ó,:7.30. str.5j
.,."pačátkem mirr*lého slo1eti ... ch,l,bi ur,edení . řada satrdii * ch3,bi eilace. nrnoho lapsáno -
ch3,bí citace.63. §4 i."různé str:clie s r*zný:::i vÝslerlli;,,.,"*- spt;lr,tró b3"1r5,1o 1y,různcsti vyp§a!.}
eitavatl
Existuje cil;:c* ntelodl,podle Fielr.ov*ehů'] .1e-li. pak rretrí uveder:a.



Citu"ii-li např. §lr, 1J * citace v zár,OLce 47..,i8.19. ur.ecll: 4}-4t}. opakr|c se např. na str, 17" 19.
5.{.. apoil. §tr^ 2{r ..1, pacierriek 1dčených pro inícrtiljtrr a sterilitu rlo lYF progratltt.jsnre
ltorelovaii hladirru AOP protilátek s úspč§nou iirtiliz*ci a otčirotn§*lm pacie:rtek" * je k této včtč
uvedena citace 121 - §učiLovq T.: Ktinickáimr:nolr:gie vpr:lri. ?raha t997. Učebnici nemánt
při ruc*. anijinou práci ke slor,lá::í. §kutečně patří talo publikac* k m;-šlence autork1,?
§tr,67 cilace: }iovákováD. etal.:Autoantibodies agai:rst adrenal gland arrcl.thl,roid gland. Abstr,
3, s;-r:rprrsiu::: český*h reprodukčnich inrurrologů s nrezinárodní ťrčastí. Zr}'ár rrarl §ázavCIl.
1997. s. 25 itučnš- správnč). na téže slraně ó7 citace 7 a 14§.9!.l!]1§}:á§}*ťyn§ráti
Jak* vjinýcir disertacíclr, kronrč auloci|aef a clvou cilací knih *tlč*brric inrunolr:gických
p o strád;in: přilos i čes}ij,c lr výzkr-rmr]ikťr v tťt**plg[§gi al ic e.

Pračjet@oboru-T'iperir:ler-:táiníchiru:.gie(t-ttilc§t.clttí\,teXtL1
nedozvídár*)'l

1:l vÝznam pro spo}ečenskou praxi a <lalší rozr,*j r,čri5,

Kažetá p*,eientka r,,uvscienÝch soubor*clr je piisrrorr irrdil,idualitor,r. takže slrmoval výsledky
z něk*lilra studií nruselo bi.t pr* a*lurku obtíž:rčlší. pro čtenářkou orientaci r,lasfurě také-.
Na dr:rilré straně si rnl,slínr. že bl,chcrm si mčli vážit kažtlélro úsilí r,reprodukční rnedicině (

zr,]*šiě lxbcr*torníh* karnbix*vanéh* s klinickými }. k|eLé je zarr:ěřet,ré na vysvčlleni dalších
poruch plodnosti a l,Ýzkumnč }:o viditelně podporoyal, 'l hlediska glnekologie. ex*okrin*logie.
imuncllogie reprodukce a imunohistochernie d*saže** pťedevšír:rr interindividrrálni r,ýsl*dk.v
v,vsr,ětlují zcela nepoch,vbnč flexibilitrr inrr,xolcgických faktorťr {r,iz např. před iéčbci: a po
ldčbě).

Nčkolik mýclr skromných. spíše kosmetických r:pcne*tských pr:zxámek jistč riesniží důležit*sl
předložené dise*a*e ,,Autoimunitni poškození or,ária r"r rJospívaiících clívek. 1,1iv antiovarjálních
protilátek r:a paruclr1, melstruačttiho cl,klu a lertilitu" olr*ru: §xperimettál:rí chirurgie- arttcrk.v

]V{UDr.Har:1, K*sové - Mlčochcr,é '". Autorka prckáza|a, že dokážt r,črleck,v pracovat a protcl

rloporučLrji iejip;áci k oblrajobč podle & 47 VŠ zákona 111l98 Sb,
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