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Diplomová práce Kateřiny Bajerové je zaměřena na studium exprese dvou integrinových 

podjednotek alfa V a alfa 3 na spermiích myši, býka a člověka. Integriny jsou 

transmembránové glykoproteiny, které se v somatických buňkách účastní mnoha 

fyziologických dějů a podílí se především na jejich adhezi a komunikaci s extracelulární 

matrix. Přítomnost integrinů byla nicméně detekována také na gametách. Jejich role v 

reprodukci byla v minulosti intenzivně studována především na vajíčku, kde jsou tyto 

proteiny klíčovou součástí tzv. tetraspaninových sítí. Naopak výzkum přítomnosti a role 

integrinů na spermii byl doposud značně opomíjen. V posledních letech se ukazuje, že obdoba 

tetraspaninových sítí se nachází i na samčích germinálních buňkách a že integriny zde hrají 

důležitou roli. Ukazuje se tak, že studium jejich přítomnosti na spermiích je velmi relevantní. 

 

Náplní DP práce Kateřiny byla detekce exprese vybraných integrinových podjednotek a jejich 

lokalizace na samčích germinálních buňkách myši, kance a člověka, a to včetně zhodnocení 

vzájemných mezidruhových rozdílů. Cíle práce si Kateřina definovala jasně a přehledně. 

Problematiku řešenou v rámci DP dostatečně uvedla v literárním přehledu, i když některé jeho 

kapitoly mohly jít do větších detailů. K dosažení cílů této práce Kateřina využívala především 

metod nepřímé imunofluorescence a WB, ale musela si osvojit i mnoho dalších dovedností, 

jako je zpracování ejakulátu, odebrání myších tkání pro získání požadovaného materiálu a 

jeho následné zpracování, metodu kapacitace a indukce akrozomální reakce in vitro, práci 

s konfokálním mikroskopem, zpracování obrazu pomocí softwaru Fiji a analýzy dat z WB. 

Všechny využívané metody velmi přehledně a podrobně popsala v kapitole materiál a metody 

a věřím, že kapitola je zpracována tak, že na jejím základě by bylo možné dané experimenty 

zopakovat. Získané výsledky jsou pak podrobně a přehledně uvedeny a popsány v kapitole 

výsledků. Výsledky jsou pak uvedeny do kontextu současného vědeckého poznání dané 

problematiky v kapitole Diskuze, současně jsou v této kapitole diskutována úskalí 

provedených experimentů a navrženy další možné experimentální přístupy. Ačkoli hodnotím 

tuto kapitolu jako zdařilou, v některých částech se nepodařilo odstranit určitou kostrbatost a  

těžkopádnost textu a to zejména v důsledku časové tísně. Kapitola Závěr je napsána jasně a 



přehledně. Celkově jako školitelka hodnotím předkládanou práci jako velmi zdařilou, i když 

se domnívám, že bylo v silách Kateřiny text ještě vylepšit. 

 

Práce Kateřiny na diplomovém projektu byla velmi poznamenána probíhající pandemií covid-

19 a mnohými restrikcemi s ní spojenými. Přesto se Kateřině podařilo tato omezení v přístupu 

do laboratoře svoji pilnou prací a úsilím eliminovat a překlenout a naplnit veškeré cíle své 

DP. Toto nasazení jako školitelka velmi oceňuji. Kateřina pracovala svědomitě, trpělivě se 

učila novým metodám a nenechala se odradit dílčími neúspěchy. Poctivě plnila mnou zadané 

úkoly a prokázala velkou míru samostatnosti, jak při experimentální práci a zpracování dat, 

tak při samotném sepisování práce.  

 

Předkládanou DP Kateřiny Bajerové doporučuji k přijetí a hodnotím jako velmi dobrou. 
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