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Doktorská práce Nataši Šebkové je široce zaměřena na porovnání, detekci, ale zejména na 

zjištění: 

1) zda u myších spermií z cauda epididymis je přítomný specifický estrogenní receptor β; 

2) jaký má efekt 17 β estradiol na schopnost kapacitace spermií sledováním TyrP; 

3) následně zda výsledky korelují s výsledky in vitro, a to v souvislosti s reprodukční 

schopností myši; 

4) jaké jsou rozdíly mezi spermiemi, které prošly spontánní akrozomovou reakcí a u kterých 

byl přidán induktor akrozomové reakce, progesteron či vápníkový ionoform.   

 

Hodnocení výsledků z hlediska tvůrčího přínosu 

Práce má velký tvůrčí potenciál a přináší nové pohledy na proces kapacitace a 

akrozomální reakce spermie. Práce dokumentuje zjištění, že estrogeny z vnějšího prostředí, a 

to ve velmi malých koncentracích, ovlivňují fungování vnitřních hormonů. Ovlivnění spočívá 

v iniciaci specifických receptorů s následnou kapacitací a akrozomovou reakcí. Ukázalo se, že 

estrogeny výrazně stimulují proces kapacitace v závislosti na jejich koncentraci. Vyšší úroveň 

estrogenů snižuje počet spermií, které jsou schopny docílit indukce akrozomové reakce. Bylo 

nepřímo experimentálně in vitro prokázáno, že zvýšená koncentrace estrogenů pocházející 

z vnějšího prostředí může ovlivnit oplozeníschopnost spermií. Estrogeny způsobily 

předčasnou kapacitaci v důsledku zvýšené fosforylace proteinů v kombinaci se změnou 

úrovně vápenných iontů v cytoplasmě. 

Práce je perfektní a prezentuje výsledky výborné metodické a experimentální úrovně. 

 

Formální kvalita předloženého spisu 

Formálně bez připomínek. 

 

Jazyk 

Lepší než vlastního oponenta. 

 

Hodnocení částí předkládaného spisu 

 

1 Literární přehled 

Bez připomínek 

 

2 Cíl 

Až příliš košatý. Stačilo by vypíchnout, co bylo meritem vlastních publikací. 

 

3 Výsledky  

V této části autorka prezentuje publikované výsledky na WOS a výsledky zaslané do 

tisku, z čehož je dvakrát jako spoluautorka a jednou jako první autorka publikace na WOS, a 

to třikrát ve velmi kvalitním časopise Reproduction. Čtvrtý článek byl asi zaslaný 

k publikování do Plos ONE a přeji autorce, aby se jej povedlo publikovat. Kvalita článků a 

originalita výsledků mě přesvědčila, že autorka i laboratoř, ve které pracuje, má vysoké 

nároky na kvalitu výstupů. 



Pouze tzv. pod čarou uvádím, že na Fakultě rybářství a ochrany vod JU by doktorandce 

nebyla povolena obhajoba, pokud by neměla publikovány dva články na WOS jako první 

autorka. 

 

4 Diskuse k publikacím a vlastní publikace 

 

Dle mého názoru je práce vynikající vizitkou pro další vědeckou dráhu autorky. 

RNDr. Nataša Šebková prokázala, že je schopna experimentovat na vynikající úrovni, 

proto doporučuji komisi udělit titul Ph.D.  

 
 

Dílčí připomínky k práci a otázky do diskuse 

Ze všech tří prací (čtvrtou považuji za nerelevantní, neboť není publikována), které 

jsou součástí doktorského spisu, mne zaujala publikace, kde je doktorandka první autorkou 

pod názvem: The slower the better: how sperm capacitation and acrosome reaction is 

modified in the absence of estrogens.  

Autorka se snažila in vitro testovat na spermiích myši různé koncentrace přírodních estrogenů 

estriolu, estronu a 17 β estradiolu. Hodnoty odvodila od výše estrogenů v krevní plasmě, rete 

testis a ovariální tekutině myši. Jak napovídá název, autorce vyšly výše zmíněné pozoruhodné 

výsledky.  

Otázky: 

1) Jaké signální dráhy u myších spermií mohou estrogeny aktivovat? 

2) Proč jste in vitro pokusy nedoplnili podáváním estrogenů například v krmivu či 

pitném režimu? 

3) Asi ve všech důsledcích nebude možné snížit ve vnějším životním prostředí úroveň 

estrogenů. Jaké terapeutické látky či antiestrogenní látky bude možné dodávat organismům, 

abychom zabránili negativním změnám na spermiích? 

4) Skutečně se domníváte, že estrogeny mohou představovat další mechanismus pro 

samičí výběr nejlepších spermií pro oplození nebo je to spíše jen určitá optimální úroveň 

různých látek, včetně estrogenů, důležitých k dobrému oplození?  

Ryby, které jsou předmětem mého zájmu, se u mnohých druhů rozmnožují 

hermafroditicky. Není to nic neobvyklého. Někdy jsou z nich v průběhu života samice, jindy 

zase samci. Pokud je v populaci velké množství samic vytvoří si pro své účely samce a 

naopak pokud je mnoho samců, vytvoří si samici. Moje otázka zní: „Je možné, aby vyšší 

hladina estradiolu ve vnějším prostředí nevedla k opačnému účinku, tzn. aby nezvýšila úroveň 

samčích pohlavních hormonů a tím i zlepšila kvalitu spermatu?“   

 

 
Otomar Linhart       Vodňany dne 10.6.2013 


