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Název práce:
Vliv oxidativního stresu na kvalitu a fertilizační schopnost spermií savců

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky tematiky oxidativního stresu a jeho 
působení na samčí pohlavní buňky u savců, včetně člověka. Práce představuje 
obecnou problematiku působení reaktivních forem kyslíku v živém systému a 
v reprodukci. Zabývá se rizikovými místy produkce reaktivních forem kyslíku 
v reprodukčním traktu samců a důsledky působení oxidativního stresu na struktury 
spermie a její fyziologické funkce. Práce rovněž seznamuje s ochranným 
antioxidačním systémem spermie a seminální tekutiny. 

Struktura (členění) práce:

Členění práce je standardní. Práce začíná abstraktem v českém a anglickém jazyce, 
úvodem a definicí cílů, následuje teoretická část, zabývající se reaktivními formami 
kyslíku a oxidativním stresem v biologickém systému. Další kapitoly popisují 
morfologii a funkci savčí spermie a místa produkce reaktivních forem kyslíku
v reprodukčním systému samců. Následující kapitola rozebírá důležitou roli 
antioxidantů v reprodukčním systému samců. V poslední kapitole jsou popsány 
negativní vlivy reaktivních forem kyslíku na spermie, včetně vlivu na integritu jaderné 
DNA a možnosti dědičného přenosu. Na závěr je stručně shrnuta popisovaná 
problematika, jsou zhodnoceny cíle, a je uveden seznam literatury.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Použitá literatury je kvalitní, vysoce recentní, odpovídá zaměření práce a odráží 
problematiku daného oboru. Její rozsah, přes 130 zdrojů, ukazuje na hloubku 
zpracování daného tématu.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formální stránka dané bakalářské práce je na vysoké úrovni, je přehledná, čtivá, 
psaná kvalitní češtinou.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle této bakalářské práce byly dle mého názoru zcela splněny. Autorka kvalitně a 
přehledně seznamuje čtenáře s tematikou vlivu oxidativního stresu na kvalitu a 
fertilizační schopnost spermií savců. Zpracování této bakalářské práce ukazuje na 
bezproblémovou orientaci autorky v recentní literatuře a její schopnost vystihnout to 
podstatné a dát fakta do souvislostí.
Jako školitelka bych si dovolila vyzdvihnout pracovní nasazení studentky, obrovskou 
snahu o poznání a odvedení kvalitní práce, jakož i časový předstih, ve kterém práce 
vznikala. 

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na e-mail: lucie.jurickova@seznam.cz  

(pro účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na adresu: katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2

mailto:lucie.jurickova@seznam.cz
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