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Vliv tetrabrombisfenolu A (TBBPA) na reprodukční parametry, spermatogenezi a 
aktivitu vybraných genů u myší in vivo 

 
 
 Diplomová práce Evy Žatecké se zabývá vlivem tetrabrombisfenolu A na fertilitu 
samců u myší. Diplomová práce má celkem 94 stran, přičemž z toho připadá 26 str. na 
„Úvod“ (literární přehled), 19 str. na „Metody“, 20 str. na „Výsledky“, 9 str. na „Diskuzi“ a 8 
str. na „Literaturu“ (reference zahrnující 84 položek citované literatury). Diplomová práce 
dále zahrnuje 8 tabulek a 41 obrázků. Z toho 6 tabulek a 30 obrázků je ve výsledkové části. 
Z hlediska rozsahu jednotlivých částí je tedy diplomová práce víceméně vyvážená, snad jen 
literární přehled je trochu rozsáhlejší vzhledem k ostatním částem a také bych si v dnešní 
době dovedl představit trochu větší počet položek citované literatury. 
 
 Práce se snaží postihnout vliv běžně používaného a v našem životním prostředí se 
vyskytujícího zpomalovače hoření tetrabrombisfenolu A na reprodukční parametry, 
spermatogenezi a expresi vybraných relevantních genů u myších samců in vivo. Cíle práce 
jsou víceméně zřetelně formulované. Závěry práce potom svým obsahem korespondují 
s cíli práce. Práce přináší některé nové poznatky, avšak vzhledem k charakteru 
prezentovaných výsledků jejich validitu nelze asi v dané chvíli jednoznačně zhodnotit. 
 
 Seznam zkratek je určitě užitečný, ale v autorčině provedení ne zcela vydařený. 
Zkratky jsou jenom někdy vysvětleny původním anglickým termínem, někdy českým 
ekvivalentem, někdy ne zcela přesně a někdy téměř vůbec ne (např. p53 je opravdu tumor 
supresorový gen, ale nevysvětluje to příslušnou zkratku/označení). 
 
 Literární přehled (zde jako „Úvod“) je celkem fundovaný, snad jen v některých 
částech zacházející do přílišných detailů. Některá konstatování v literárním přehledu nejsou 
opatřena citací příslušného literárního zdroje a také některé použité literární zdroje se mi 
jeví jako ne zcela recentní (viz např. 1.1.3.1). To však celkovou kvalitu literárního přehledu 
až tak neovlivňuje. Co však bohužel kvalitu literárního přehledu výrazněji ovlivňuje, to je 
celá řada věcných, formulačních a formálních nedostatků (např. diskrepance mezi obr. 3 a 
příslušným textem na str. 13 nebo zmatečná konstatování ohledně komplexu cdc2/cyklin B 
na str. 19 - mimo jiné autorka se mýlí, když se domnívá tak, jak uvádí v seznamu zkratek, 
že cdc2 je cyklin dependentní kináza 2). 
 
 Kapitola „Metody“ je až na některé drobnější záležitosti celkově relevantní a svědčí o 
tom, že autorka zvládla celou řadu metod. Úplně nechápu častěji používanou formulaci 
„aktivita enzymu kaspasa 3“, když lze použít zcela srozumitelnou formulaci „aktivita 
kaspasy 3“. V obr. 11 (str. 55) v části E) je pak evidentně chybný obrázek anebo příslušná 
legenda. 
 
 Výsledky svědčí o tom, že autorka určitě odvedla „kus práce“. Bohužel jejich 
prezentace snižuje jejich hodnotu. Tabulky i obrázky mají zcela nedostatečné 
legendy/popisky a nejsou samy o sobě srozumitelné. Uvádění výsledků s přesností na 4 
platné číslice, pokud se chyba pohybuje v desítkách procent, je nesmysl (viz tab. 3-5). Také 
některé zjištěné statisticky významné rozdíly mě trochu překvapují (např. 73,9±8,1 vs. 
70,4±5,8 na 1% hladině významnosti v tab. 4). U tab. 6 není jasné, co čísla přesně 
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vyjadřují. Grafy znázorňující výsledky kvantifikace western blotů po densitometrii (obr. 23, 
25, 27) neukazují stanovené odchylky (např. SEM), popř. stanovenou statistickou 
významnost rozdílů. Vzhledem k tomu, že výsledky jednotlivých blotů pro stejný experiment 
se mohou dost výrazně lišit, je to pro interpretaci zásadní věc. Western blot pro každý 
jednotlivý protein by měl mít vlastní kontrolu nanášky. Absolutní čistota pozadí všech 
prezentovaných western blotů je až lehce podezřelá. Při stanovování exprese příslušných 
genů a interpretaci dat z těchto stanovování je nutné vždy uvádět, že se jedná o expresi na 
úrovni mRNA (RT PCR), protože exprese na úrovni proteinu nemusí vůbec korelovat 
s expresí na úrovni mRNA.  
 
 Diskuse je svým obsahem i rozsahem přijatelná. Určitým problémem je používání 
zkratek pro označení jednotlivých experimentálních skupin (např. TT, KT na str. 77), které 
zde ale nejsou vysvětleny a vysvětlení se musí hledat v „Metodách“. Také některé 
formulace asi nejsou úplně nejlepší (např. … řada syntetických látek, které jsou 
produkované lidskou činností.).  
 
 Seznam použité literatury (zde jako „Literatura“) zahrnuje na můj vkus příliš málo 
recentních publikací. Z 84 položek citované literatury není žádná z roku 2011, 2 jsou z roku 
2010 a 2 jsou z roku 2009. Oproti tomu 36 publikací je starších než 11 let (rok 1999 a 
starší). 
 
 Otázek k předložené diplomové práci by mohla být celá řada. Omezím se však na 2 
otázky: 
1. Kolik nezávislých opakování reprezentují ukázané western bloty a jejich kvantifikace (obr. 
23-28)? 
2. Považujete Vámi zjištěný účinek tetrabrombisfenolu A na fertilitu samců za významný 
z hlediska možných dopadů na člověka? 
 
 Pokud bych měl diplomovou práci zhodnotit celkově, potom autorka prokázala 
schopnost orientace v problematice a i schopnost vyprodukovat relevantní množství 
experimentálních dat. Takže nepochybuji, že autorka zde odvedla „kus poctivé práce“. Na 
druhé straně bohužel celá řada věcných, formulačních a formálních nedostatků při vlastním 
zpracování diplomové práce celkovou kvalitu diplomové práce snížila a to víceméně 
zbytečně. Stačilo „pořádně“ si po sobě přečíst a zkontrolovat napsanou diplomovou práci. 
Dokumentuje to např. skutečnost, že i na titulní straně je v názvu diplomové práce překlep. 
Dále to např. dokumentuje používání tří rozdílných způsobů psaní slova chromozóm (1. 
chromozóm, 2. chromozom, 3. chromosom) (viz str. 14, 19 a 26). 
 
 Závěrem bych chtěl konstatovat, že i přes zmíněné zjevné nedostatky doporučuji 
diplomovou práci Evy Žatecké přijmout k obhajobě a to hlavně z důvodu odvedené 
experimentální práce.  
 
 
 
V Praze dne 27. 5. 2011 
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