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Jméno posuzovatele: Mgr. Jana Svobodová, 
Ph.D. 
 

Datum: 31.05.2021 
 

Autor: Annabelle Elisabeth Kruf 

Název práce: Patologie spermií a zárodečných buněk varlat související s 
germinálním nádorem varlat: experimentální a klinický úhel pohledu.  

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je literární rešerše sepsaná na téma patologie spermií a 
zárodečných buněk varlat související s germinálním nádorem varlat, a to z  
experimentálního a klinického úhlu pohledu. 
 
 

Struktura (členění) práce:  
Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol a příslušných podkapitol, přičemž 
jednotlivé části na sebe dobře a logicky navazují. Přidána a zahrnuta je také 
kapitola úvodní a závěrečná. 
 
 

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

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):  
 
Jazykovou úroveň práce hodnotím jako výbornou s celkově dobrou srozumitelností, 
logickou návazností a čtivostí.  
 
Za velmi dobrou pokládám i obrazovou dokumentaci a grafické zpracování práce 
která přispívá k ucelenosti a dobré čtivosti práce. 
 

Splnění cílů práce:  
Dle mého názoru autorka splnila cíle práce, když předložila komplexní literární 
rešerši týkající se germinálních nádorů varlat v souvislosti s patologií spermií a 
zárodečných buněk. Shrnutí soudobých poznatků o zdravé a postižené testikulární 
tkáni a spermiích bylo dolpněno zejména o analýzu klinických a experimentálních 
přístupů, kterými lze tento typ rakoviny odhalit a diagnostikovat, studovat a zejména 
léčit. Použitá data pocházejí z několika disciplín, jejichž poznatky dává tato práce do 
kontextu a snaží se je propojit.  
Za silnou stránku práce pokládám samotné literární shrnutí, které je dostatečně 
široké a podrobné a zároveň dobře logicky strukturované.  
 
Celkové hodnocení: Splněno. 
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Navrhuji práci hodnotit jako výbornou.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


