
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Barbora Echalar 
 

Datum: 23.8.2021 
 

Autor: Veronika Bystrá 
 

Název práce: Mateřská imunitní odpověď na H-Y antigen a její důsledky pro 
potomky 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem práce bylo shrnout poznatky o mateřské imunitní odpovědi na soubor 
mužských specifických antigenů a na důsledky této odpovědi pro potomka. Dalšími 
cíli byli shrnutí poznatků o modulaci mateřského imunitního systému mužským 
embryem a o vlivu H-Y antigenů na sekundárně opakované potraty, sekundární 
poměr pohlaví a jejich účasti při rozvoji poruch autistického spektra a vzniku mužské 
sexuální orientace. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna: abstrakt (český a anglický), úvod (spojený s cíli 
práce), pak jednotlivé subkapitoly odborného textu, závěr a seznam použité 
literatury. Je připojen seznam zkratek. 
 

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 dostatečné, relevantní a v práci je většina správně 
citována. 
 

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): 
 
Formální úroveň práce je velmi dobrá jenom s malými nedostatky, jazyková úroveň 
je v pořádku, obrazovou ani grafickou dokumentaci práce neobsahuje. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíl práce byl splněn. Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v problematice, 
literární údaje jsou podloženy více než stovkou relevantních citací. Poznatky jsou 
přehledně utříděny a logicky na sebe navazují. Autorka podrobně popsala imunitní 
reakce matky na plod, H-Y antigeny a jejich vliv na těhotenství – sekundárně 
opakující se potraty, poměr pohlaví, vznik homosexuality u mužů a poruchy 
autistického spektra. Menší nedostatky (viz. Připomínky a otázky) nijak úroveň práce 
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nesnižují, a proto navrhuji výborné hodnocení.   
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Obsah – Seznam zkratek – určitě není na stránce 6; zcela chybí kapitola 
1. Úvod i 3.2 Rozpustná forma H-Y antigenu 

2. Práce obsahuje několik překlepů: např. HLA – human leukocyte antigen – ani 
jednou není napsaný správně, dále str. 5 kapitola 3. H-Y antigen: 
„…porodbněji popsány…; str. 7 kapitola 3.1.1. Gen SMCY …exprimujících H-
2Kk geny (CITACE již zde); str. 10 histokompatobilní atd. 

3. IDO – není indolamin 2,3-dioxydáza ale -dioxygenáza – v textů pokaždé 
napsáno jinak, ani jednou správně   

4. Pozor na zkratky – nejdřív je potřebné zkratku vysvětlit až pak ji začít 
používat – např. hCG používáno na str. 5, zkratka vysvětlena na str. 9; dále 
po zavedení zkratky MIS str. 8 už není potřeba ji pořád vysvětlovat; TGF-β 
není potřebné zavádět zkratku, pokud se už o tom dál nemluví atd. 

5. Geny se uvádějí kurzívou – např. str. 6, 7, 8 atd. 
6. Citace je potřebné uvádět v jednotném formátu – jednou název velkým 

písmenem, potom malým; jednou časopis uvedený zkratkou, pak rozepsaný; 
jednou review označená a pak už ne; dále zbytečné chyby v referencích 
neshodující se s citacemi v textu – např. Blanchart nebo Blanchard; Hutton 
and kol. 2006 nebo 2007; Gutiérezz-Adán 2001 nebo 1999, Zenzes and kol. 
nedopsaný celý název článku atd.; dále citace z textu např. McGee 2011, 
Bianchi and kol. 2001, Camperio-Ciani and kol. 2008 nejsou uvedeny 
v referencích a obráceně v referencích jsou citace, které nejsou uvedeny 
v textů např. Ciani and kol. 2008, 2009, Goulmy 1988 atd.   

7. Je vhodné citovat recentnejší (5 let staré) review než z roků 1993,1994, 1996. 
8. V kapitole 2.1. MHC glykoproteiny autorka popisuje prezentaci endogenních 

antigenů na MHC I a exogenních antigenů na MHC II glykoproteinech. Mohla 
by autorka také vysvětlit zkříženou prezentaci (cross-presentation)? 

9. V kapitole 2.2 Aloimunitní reakce matky na plod v těhotenství autorka 
popisuje 3 mechanizmy ochrany plodu před nežádoucí imunitní reakci matky, 
které byli popsány už v roku 1953 Medawarem. Dokázala by autorka uvést 
další mechanizmy a vysvětlit pojem imunologická tolerance? Věděla by 
autorka, kdo u nás nezávisle na Medawarovi v stejném roce popsal indukci 
imunologické tolerance? 

10.  V stejné kapitole autorka píše, že embryo je geneticky neidentické s matkou, 
mohla by teda vysvětlit rozdíl mezi semialogenním, alogenním a xenogenním 
embryem? 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


