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Název práce: Studium změn dělícího vřeténka a chromozomů vitrifikovaných a 
uměle maturovaných lidských oocytů. 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem předkládané bakalářské práce je srovnání dvou základních metodik 
zamrazování lidských oocytů. Práce se také zabývá posuzováním kvality oocytů na 
základě morfologie dělicího vřeténka. V této souvislosti se část práce věnuje vlivu in 
vitro maturace oocytů. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Požité literární zdroje jsou formálně správně citovány a jsou relevantní k tématu. 
Autorka však celkem často využívá  přehledové články (review), aniž by tuto 
skutečnost jakkoliv vyznačila v textu či v seznamu použité literatury. Text by bylo 
v mnoha kapitolách možné rozšířit, pokud by si autorka vyhledala další původní 
články, které s tématem souvisí. 
 
Po faktické stránce autorka zachází s informačními zdroji dosti ledabyle. Ilustrací 
budiž část textu na str. 3 uprostřed: 
„Tloušťka zona pellucida se liší u fertilizovaných (16,6 ± 3,2 μm) a nefertilizovaných 
oocytů (18,9 ± 4,0 μm). U žen, které v daném IVF cyklu otěhotněly, byla zjištěna u 
oocytů, zygot a následně transferovaných embryí významně užší zona pellucida než 
u žen, které neotěhotněly (K. Křižanovská et al. 2002).“  
Poslední věta odstavce je opravdu z práce K. Křižanovské, byla doslovně 
vykopírována z abstraktu práce, což samo o sobě považuji na nešťastné. Zjištěné 
tloušťky zony pellucidy ale překvapivě nepocházejí z citované práce, nýbrž se 
objevují již v práci z roku 1995 (Bertrand et al., 1995, Human Reproduction, vol. 10, 
no 5, 1189-1193), kterou autorka vůbec nezařadila do seznamu použité literatury. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce je literární rešerší. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formálním náležitostem práce bohužel nebyla věnována dostatečná pozornost. 
Ilustrační obrázky jistě mohly být, třeba z jiných zdrojů, zařazeny ve vyšší kvalitě (viz 
např. neostrý obrázek mikroskopu na Obr. 5, chybějící měřítka v obrázcích oocytů 
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na Obr. 1, 3 a 4). V textu zcela postrádám odkaz na Obr. 2. 
Doslovné opakování celých odstavců (str. 6, str. 10, část i na str. 19) pak považuji za 
trestuhodnou nedbalost. 
Jazyková úroveň je slušná, občasné nesprávné užívání čárek ve větě či překlep 
(profázy – Obr. 2) snižují srozumitelnost textu jen místy (např. při záměně zkratky 
CPA, tj. „cryoprotectant agent“ za PCA na str. 7 a 8 jsem chvíli tápala). Anglický 
abstrakt by si úpravy ve prospěch srozumitelnosti rozhodně zasloužil. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Bakalářská práce Kateřiny Holubové se věnuje velmi zajímavému tématu – vlivu 
různých způsobů zamrazení a následného rozmrazení na stav dělicího vřeténka a 
chromozómů lidských oocytů. 
Toto téma je však zpracováno relativně povrchně a ledabyle, s využitím 
sekundárních zdrojů informací. Také formální úroveň práce není uspokojivá. 
  
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Obrázek 1 by dle textu měl ukazovat „stupeň maturace oocytu, který je 
kvantifikovatelný pomocí pozorování pólového tělíska, dělícího vřeténka a dynamiky 
vzájemné pozice pólového tělíska a dělícího vřeténka“. Dokumentuje obr. 1 
skutečně toto tvrzení? 
 
Z textu práce mi není jasné poselství obr. 3 a 4. Můžete mi ho krátce shrnout? 
 
Na str. 9 je psáno „Z těchto výsledků tedy vyplývá, že optimální rychlost zahřívaní 
závisí na optimální rychlosti chlazení.“ Neukazují však citované výsledky spíš na 
známý fakt, že zmrazené buňky je třeba rozmrazit rychle? 
 
Na str. 10 srovnáváte parametry vitrifikovaných a klasicky zmrazených oocytů. Míra 
přežití a in vitro oplodnění vychází ve prospěch vitrifikovaných oocytů, zatímco míra 
úspěšné implantace a následného těhotenství je lepší u klasicky zmrazených 
oocytů. Čím si to vysvětlujete? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 

 
 


