
 

 
Školitelský posudek na diplomovou práci studentky Adély Šidlové: 

“Analýza průběhu spermatogeneze u myší C57BL/6 po infikaci prvokem Toxoplasma 

gondii” 

 

DP Adély Šidlové se zabývá vlivem infekce parazitem Toxoplasma gondii na reprodukční 

parametry samců myší C57BL/6, které jsou charakterizovány pomocí detailní histometrické 

analýzy testikulární tkáně, detekcí hladiny LH hormonu v moči a analýzou epigenetické 

modifikace testikulární DNA u infikovaných a kontrolních jedinců.  

 

U myších samců, které prodělali infekci T. gondii byl pomocí histometrické analýzy 

detekován statisticky významný pokles spermatogeneze a hladiny LH hormonu v moči 

v porovnání s kontrolou. Z výsledků analýzy míry metylace vybraných genů (Hspa1, Crem, 

Creb1), které jsou nezbytné pro správný průběh spermatogeneze a současně podléhají 

epigenetické regulaci, lze usuzovat na spojitost mezi infekcí T. gondii a detekovanými 

změnami v testikulárním epigenomu infikovaných jedinců. 

Na základě získaných výsledků na úrovni morfologické, hormonální a epigenetické lze tedy 

usuzovat, že po akutní infekci parazitem T. gondii dochází ke snížení reprodukčního 

potenciálu samců daného kmene myší.  

 

Adéla Šidlová pracovala na své DP intenzivně a svědomitě, a to i navzdory mnohým 

nepředvídatelným úskalím. Snažila se o hodnocení a interpretaci získaných výsledků a 

zaujímala aktivní postoj v řešení daného tématu. Její snaha o dokonalost dokonce vedla 

k prodloužení studia, i když práce byla téměř před dokončením.  

 

Ve své DP Adéla definovala jasně cíle a adekvátně rozebrala téma v literárním přehledu. 

Kapitoly experimentální část a metody byly zpracovány přesně a dle uvedeného by bylo 

možné experimenty opětovně zopakovat. 

Výsledky byly shrnuty a rozpracovány přehledně a navazovaly svým uspořádáním na 

vytyčené cíle. 

Diskuse je dostatečně obsáhlá a autorka věcně diskutuje a interpretuje poznatky svých 

vlastních pozorování a získaných výsledků s recentní literaturou.   

V kapitole závěr jsou velice stručně shrnuty a dány do souvislostí získané výsledky. 

 

Adéla Šídlová dle mého názoru prokázala při vypracování své DP samostatnost a schopnost 

logicky uvažovat a dávat výsledky do souvislostí. Získané výsledky jsou součástí již 

připravené publikace, která je před submitováním, a kde je Adéla spoluautorkou. 

 

Doporučuji tuto práci k přijetí jako práci diplomovou a hodnotím jí výborně. 
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