
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma bakalářské práce Vliv kryptorchismu na prostatu. 

Jméno studenta, studentky Lenka Nápravníková 

Jméno oponenta Doc.RNDr.Vladimír Semecký,CSc. 

      

II. Posudek oponenta 

 

     Lenka Nápravníková vypracovala svoji bakalářskou práci Vliv kryptorchismu na prostatu na KBLV pod 

vedením MUDr.J.Hochmanna,CSc. 

     Práce je svým charakterem realizována jako kompilační studie poznatků o ovlivnění morfologických 

parametrů tkání prostaty ve vztahu k porušenému funkčnímu stavu entopického varlete. 

     Práce je napsána na 39 stranách textu včetně 37 informačních zdrojů (z nichž jsou 3 diplomové práce 

obdobné tématiky) a doplněna 9 stranami příloh (4 obrázky, 3 tabulky). 

     L.Nápravníková se zaměřila na získání údajů o možných změnách morfologie a funkce prostaty, jako sex-

steroidních hormonů dependentního orgánu v kombinaci různých typů indukovaného kryptorchismu. 

     Textová část předložené práce je poněkud nejasně členěna na část teoretickou a část praktickou. Obě 

kapitoly totiž přinášejí pouze informace z použitých literárních zdrojů. Rovněž členění diskuse na kapitolami 

rozčleněné okruhy je v těchto typech sdělení neobvyklé. 

     Podaný přehled poznatků, včetně pokusu o použití výsledku prací diplomantů z předchozích let, tak 

zůstává spíše povrchní sondou o této velmi složité a intenzivně i extenzivně studované reprodukční 

problematice. 

     Jak je běžné u těchto prací, autorka se dopustila chyb v textu spíše z nedostatku praxe. 

Mimo několika zřejmě překlepů a nepřesností viz. str. 16 hematoxylin, přiřazení kogulační žláz k prostatě, 

hlavní výtka směřuje ke způsobu nejednotnosti citací použitých pramenů. O to více je zarážející, že jeden 

z přínosů práce - oprava obrázku v atlasu - nese neustále zkomolené jméno autora Prof.MUDr.Petera 

Popescu,CSc.  

     Přes uvedené připomínky lze bakalářskou práci L.Nápravníkové přijmout a podrobit obhajobě. 

 

 

Ani v jediném případě neuvádíte práci, kde je jasně rozlišené histologie struktur prostaty, které by vám 

posloužilo jako další informace o změnách v glandulárním epitelu prostaty potkana v důsledku porušení 

regulace osy hypothalamu - hypofýza - gonáda. Proč? 
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