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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Bakalářská práce Martiny Stiborové je literární rešerší, která si klade za cíl shrnout 
poznatky týkající se imunologických příčin neplodnosti, především problematiky 
vzniku protilátek proti spermiím.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně na abstrakt, seznam zkratek, úvod, samotnou literární 
rešerši, závěr a literární zdroje. Literární rešerše obsahuje 5 hlavních kapitol, které 
jsou dále členěny na podkapitoly. Struktura práce je jasná a přehledná.  
  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje jsou relevantní a správně citovány. Pouze občas by bylo 
vhodné citaci posunout v textu více dopředu, případně citaci doplnit. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práci doplňuje 5 obrázků převzatých z literárních zdrojů, citovaných a upravených 
do české verze, přesto by si některé obrázky zasloužily i vlastní popisek (př. Obr.2). 
Obrázky jsou dobré kvality a písmo v nich je dobře čitelné.  
Česká jazyková úroveň je dobrá, anglický překlad abstraktu by potřeboval korekturu. 
Naopak český abstrakt velice pěkně shrnuje práci.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Hlavním cílem práce bylo shrnout poznatky týkající se protilátek proti spermiím. 
V první části literární rešerše autorka čtenáře stručně seznamuje se vznikem a 
následným zráním spermie v samčím a samičím reprodukčním traktu. Na to 
navazuje kapitolou, kde je popsán reprodukční trakt mužů a žen s důrazem na 
ochranné mechanismy a imunitní systém. Další kapitoly jsou věnovány vzniku 
protilátek proti spermiím (ASA) a to opět jak u mužů, tak žen. Rovněž jsou popsány 
rizikové faktory a uvedeny příklady antigenů spermií, které ke vzniku ASA vedou. 
V závěru rešerše je diskutována diagnostika a léčba imunologické neplodnosti. Vše 
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je přehledně shrnuto a diskutováno v závěru. 
 
Podle mého názoru Martina Stiborová prokázala, že umí pracovat s literárními zdroji 
a zpracovat ucelenou studii a doporučuji tedy její bakalářskou práci k přijetí. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Doporučila bych sjednotit v textu psaní semenná a seminální plasma. Vzhledem ke 
skloňování a přihlédnutí k tomu, že text je psán v češtině a ostatní stádia 
germinálních buněk jsou psaná česky, doporučila bych používat český název 
„spermatogonie“ namísto anglického „spermatogonium“. 
OTÁZKY: 

1. Mohla by autorka objasnit, k jakým změnám dochází v jádře spermie během 
kapacitace? 

2. V části popisující akrosomální reakci (AR) se píše pouze o indukci na vajíčku 
pomocí ZP. Existují i novější teorie? 

3. Proč jsou germinální buňky imunogenní a ostatní buňky v těle ne? 
4. Jaké další mechanismy mimo fyzického oddělení prostředí se podílí na vzniku 

imunitní privilegovanosti varlat? 
5. V části 4.3 autorka píše, že TGFβ1 je hlavní imunosupresivní faktor v lidském 

semeni. Jak si dále vysvětluje, že TGFβ1 vyvolává zánětlivou kaskádu na 
epiteliálních buňkách dělohy? A jakou roli hraje tato kaskáda v preimplantační 
periodě těhotenství? 

6. MAR test se používá pouze pro detekci IgG? 

Návrh hodnocení: 
 

 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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bi-pravidla-15-16.pdf. 
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 26. 5.  2017  na adresu 

petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a dále 
podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 
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