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Studentka Bc. Kateřina Bajerová vypracovala svou diplomovou práci na téma: Exprese a 

lokalizace integrinů alfa V a alfa 3 v samčích germinálních buňkách u vybraných druhů savců. 

Téma je bezpochyby velice aktuální a zajímavé, neboť již bylo prokázáno, že integriny se 

určitým způsobem zapojují do vzájemné komunikace spermie a vajíčka před a během oplození. 

Jejich přesná úloha však není jednoznačně objasněna, ovšem dosavadní výsledky naznačují, že 

by integriny mohly mít klíčovou úlohu při primární vazbě spermie na vajíčko, a poté i při fúzi 

obou gamet. Detailní popis jejich lokalizace, role i vazebných partnerů u obou gamet by poskytl 

důležité informace a integriny by se poté mohly využívat i jako markery kvality gamet nejen 

v humánní medicíně, ale i v reprodukčních biotechnologiích zvířat (skotu, koní) při výběru 

vhodných gamet pro in vitro fertilizaci a produkci embryí.  

Studentka se ve své diplomové práci zaměřila na mezidruhové rozdíly v expresi a lokalizaci 

dvou vybraných integrinů u myších, kančích a lidských spermií. Z metodických postupů zvolila 

detekci proteinů metodou Western blot a lokalizaci proteinů nepřímou imunofluorescencí, což 

jsou metodicky vhodné a zcela odpovídající přístupy.  

Diplomová práce Bc. Kateřiny Bajerové je ucelená a je sepsána na 67 stranách. Studentka cituje 

168 vědeckých zdrojů, což jistě svědčí o orientaci studentky v dané v problematice. Kapitoly 

na sebe logicky navazují a strukturou plně odpovídají požadavkům diplomové práce. Studentka 

se nedopouští mnoha gramatických chyb. I když je zde pár výjimek. Nejčastějším prohřeškem 

je ponechání jednoznakové předložky na konci řádku (abstrakt, str. 11, str. 37, str. 38, str. 39, 

str. 42, str. 44, str. 45, str. 46…..), dále je správně glykosylace nikoliv glykosilace (str. 22, str. 

57), dále standardní nikoliv standartní (str. 31, str. 45….), používá se pojem epididymosomy 

nikoliv epididysomy (str. 14, str. 56), a z mého pohledu je vhodnější používat pojem spermie 

po akrozomální reakci místo akrozom-zreagované spermie (v celé diplomové práci), ale to 

může být samozřejmě otázkou k diskuzi. 

Literární přehled je napsán čtivě a přehledně, bohužel je podle mého názoru poměrně stručný. 

Doporučila bych rozšířit klíčové kapitoly, které se týkají adheze a fúze gamet a i samotných 

integrinů. Kapitola Adheze a fúze gamet není úplně přehledně napsána. Neznalému čtenáři 

nemůže být jasné, jak tyto klíčové procesy probíhají a jak jednotlivé děje na sebe navazují. 

Kapitola popisuje tyto procesy pouze na myším modelu, ale diplomová práce je zaměřena i na 

další modelové organismy, které tu vůbec nejsou zmíněny. Také kapitola Integriny na gametách 

je velice stručná a je v podstatě jen výčtem identifikovaných integrinů, i když množství 

citovaných vědeckých článků je zde značné. Z mého pohledu by bylo vhodné minimálně tyto 

klíčové kapitoly napsat podrobněji.  

Cíle diplomové práce jsou popsány stručně a jasně, i když i zde mi trochu chybí uvedení do 

problematiky. Proč jsou vybrány zrovna tyto podjednotky a proč tyto modelové organismy. 

Samozřejmě si logicky dokážu odpovědět, ale myslím si, že by to mělo být konkrétně uvedeno. 

Kapitola Materiál a metody jsou přehledně a detailně popsány. Jen pozor: 4.1.1. Modelové 

organismy (nikoliv orgamismy) a možná bych je lépe definovala (Spermie dárců mi nepřijde 

nejvhodnější v tomto kontextu…). Drobnou výhradu mám ke způsobu statistického hodnocení 

a použití Studentova t-testu. Jedná se o parametrický test porovnávající vždy jen dvě hodnoty. 

Předpokladem užití parametrických testů je normální rozdělení dat a homogenita rozptylů. 



Z uvedených výsledků nevím, zda data vykazovala normální rozdělení (trochu o tom z vlastních 

zkušeností pochybuji), ale pokud se podívám na směrodatné odchylky, tak z mého pohledu 

nebyl dodržen předpoklad homogenity rozptylů. V tomto případě bych raději volila 

neparametrickou obdobu testů, což by z mého pohledu získaným výsledkům pomohlo. 

Výsledky jsou přehledně zpracovány a dobře popsány. K této kapitole mám také pár drobných 

připomínek. U obrázku č. 8 a č. 9. není úplně dobře patrný rozdíl v barvení akrozómu (PNA) 

mezi spermiemi po kapacitaci a po akrozomální reakci. Bylo by možná dobré zvolit vhodnější 

obrázek, tady to trochu vypadá, že na obrázku č. 8 je spermie po spontánní akrozomální reakci 

(není zde patrný specifický pattern v apikální části akrozomu vyskytující se u myších spermií 

po kapacitaci), ale to může být jistě i kvalitou obrázku. Dále na straně 39 pozor – správně je po 

třech opakováních (nikoliv opakování). Na straně 42 bych byla opatrná s tvrzením, že dochází 

k poklesu exprese alfa V integrinu, když nebyly rozdíly statisticky signifikantní. Na straně 45, 

v grafu denzitometrické analýzy chybí výsledky kapacitovaných spermií, i když jste je 

detekovala. Na straně 50 uvádíte kontrolu kapacitace lidských spermií, i když se jedná pouze 

o kontrolu, měla by být uvedena u všech modelových organismů, předpokládám, že byla 

provedena.  

V kapitole Diskuze studentka na necelých 7 stranách prokázala, že je schopná získané výsledky 

diskutovat s vědeckými články. Diskuze je místy hůře čitelná, a ne úplně přehledná, ale celkově 

dosahuje velmi dobré úrovně. Možná jen úvod diskuze je rozsáhlejší a patřil by spíše do 

literárního přehledu. 

Závěr je jasný, stručný a konkrétní. 

 

Studentka Bc. Kateřina Bajerová předkládá diplomovou práci na velmi dobré úrovni. 

Diplomová práce je ucelená, logicky členěná a dle mého názoru splňuje požadavky na tento typ 

práce. Mé připomínky v tomto případě nemají sloužit jako ostrá kritika úrovně práce, ale spíše 

jako podnětné připomínky k případnému doplnění, pokud by studentka ve vědecké práci 

pokračovala. Z celkového dojmu mi přijde, že se patrně studentka dostala před odevzdáním do 

časové tísně a nestihla odstranit nedostatky, na které upozorňuji, to je však obhajitelné, věřím, 

že zkušenost s časovou tísní mají mnozí z nás.  

Diplomovou práci Bc. Kateřiny Bajerové doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi 

dobře. 

 

K obhajobě mám následující dotazy: 

Mohla byste stručně doplnit známé informace o průběhu vazby a fúze spermie a vajíčka 

u ostatních modelových organismů (prase, člověk). Zaměřte se i na doposud popsané klíčové 

proteiny. Děkuji! 

 

Jaké jsou popsané integriny u myších, prasečích a lidských vajíček? Co je známo o jejich 

lokalizaci, roli a vazebných partnerech? Děkuji! 

 

Mohla byste se vyjádřit k mé připomínce k obrázkům č.8 a č.9? Děkuji! 

 

Mohla byste doplnit výsledky denzitometrické analýzy uvedené na straně 45? Děkuji! 

 

 

V Praze dne 26.1.2022     Ing. Mgr. Tereza Krejčová Ph.D. 


