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

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo předložit ucelený literární přehled 
zaměřený na mateřskou imunitní odpověď na soubor mužsky specifických antigenů 
a důsledky této reakce pro potomka. Jednotlivými dílčími cíli bylo shrnout poznatky o 
modulaci mateřského imunitního systému mužským embryem a zaměřit se na vliv 
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 členěna na Abstrakt, Úvod a dále na 7 hlavních kapitol, které korespondují 
se stanovenými cíli. Dokument uzavírá oddíl Závěr a Literatura. 
 

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 citovány dostatečně a přehledně, až na drobné výjimky, formát 
citací je jednotný. Autorka použila v rešerši relevantní údaje celkem ze 
116 literárních zdrojů. 
 

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): 
 
Práce splňuje požadovaná kritéria na bakalářskou práci, jak po stránce rozsahu, tak 
i po stránce obsahové. Jazyková úroveň dobrá, pouze některé oddíly by si zasloužily 
lepší provázanost. Dokument neobsahuje vážnější pravopisné chyby, nicméně 
užívání některých termínů by mělo mít jednotnější formát (např. H-Y antigen/y, HY 
antigen/y – minimálně v osnově). Práce neobsahuje grafy ani tabulky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka ve své práci shrnuje v prvních několika stránkách obecně aloimunitní reakci 
a funkci H-Y antigenu. V hlavní části práce se potom věnuje samotným důsledkům 
mateřské imunitní reakce na plod. Jedna z těchto kapitol je zaměřena na vliv H-Y 
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antigenu na opakované potraty. V této kapitole autorka představuje několik 
odborných prací na toto téma od původních až po recentní studie z roku 2021. 
Podrobně popisuje jednotlivé studie, které na sebe navazují a doráží vývoj nových 
poznatků. Kapitolu hodnotím, jako velmi zdařilou. Což ovšem nelze říct o další 
kapitole na téma vliv H-Y antigenu na poměr pohlaví, která tyto kvality již postrádá. 
Je zřejmé, že autorce chybí hlubší porozumění této problematiky a myslím si, že by 
toto téma zasloužilo více času stráveného vyhledávání příslušných publikací, které 
měly být zmíněny. Podrobněji rozvedená mohla být konkrétně část pojednávající o 
rozdílném poměru pohlaví mezi prvorodičkami a vícerodičkami. Podobně 
nedotaženou hodnotím i kapitolu Závěr, ve které postrádám kritické zamyšlení nad 
celou problematikou. Na druhou stranu velmi přínosné považuji kapitoly objasňující 
roli H-Y antigenu při vzniku homosexuality a autismu. V obou případech, byť 
zdánlivě spolu nesouvisejících, se diskutuje velmi podobný mechanismus vzniku 
obou fenomenů, který je založen na předpokladu, že vzrůstající protilátky proti 
mužsky specifickému proteinu mohou ovlivnit centrální nervovou soustavu 
vyvíjejícího se embrya. Budoucí výzkum v této oblasti přinese dozajista ještě mnoho 
nových zajímavých výsledků a již nyní se nabízí k zamyšlení, zda podobný 
mechanismus nemůže být zodpovědný například za některé rozdílné osobnostní 
rysy a kognitivní funkce pozorované mezi jedináčky, resp. prvorozenými a později 
narozenými sourozenci. 
 
Nutno podotknout, že zpracování tématu vyžadovalo od autorky práci s mnoha zdroji 
literatury z různých odvětví, což znamenalo prostudovat do hloubky několik dílčích 
témat, jako například změny v poměru pohlaví, homosexualita nebo autismus, která 
se staly předmětem předložené práce. A jak již to v interdisciplinárních pracích bývá, 
není lehké být odborníkem ve více oblastech současně. 
 
Závěrem bych už jen shrnula, že Veronika Bystrá dokončovala svou práci, jak už 
tomu u většiny studentů bývá, v časové tísni a nebyl tak prostor na zapracovaní 
některých změn, které by práci přidaly na kvalitě. Předloženou bakalářskou práci 
však vypracovala samostatně a rozhodně prokázala schopnost orientovat se 
v zahraniční literatuře, porozumět textům a splnila tak všechny předem stanovené 
cíle práce. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
 


