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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…) 
 
Cílem práce je shrnutí problematiky protilátek proti spermiím (ASA) jakožto 
imunologické příčiny mužské neplodnosti. Práce dále popisuje také vývoj spermie, 
přibližuje vlastnosti mužského i ženského pohlavního traktu z imunologického 
hlediska a dotýká se diagnostiky a léčby ASA. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce o rozsahu 31 stran je logicky členěna do sedmi kapitol. Jednotlivé části na 
sebe navazují. Po úvodu do problematiky a popisu vývoje spermie, její cesty od 
varlete až k oocytu, kdy se setkává s imunologicky odlišným prostředím mužského a 
ženského pohlavního traktu, se práce zabývá samotnými ASA a závěrem je 
zmíněna diagnostika, léčba a prevence. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito přes 120 literárních zdrojů, což je pro práci bakalářského stupně 
naprosto dostačující. Seznam použité literatury zahrnuje práce recentní i publikace 
staršího data, přičemž údaje z nich použité jsou relevantní. Jednotný styl citování je 
zachován v textu i v seznamu použité literatury. 
 

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): 
 
Práce je po formální stránce kvalitní, vhodně doplněna 5 obrázky. Je psána 
přehledně, srozumitelně a téměř bez gramatických chyb a překlepů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka napsala kvalitní literární rešerši zvolené problematiky, která splňuje 
vytyčené cíle. Práce vypovídá o autorčině orientaci v dané problematice a 
schopnosti pracovat se zahraniční vědeckou literaturou. V práci je nastíněn vlastní 
názor a také skutečnosti, které zasluhují další studium. Autorka při psaní 
postupovala samostatně, pozitivně také hodnotím konzultaci problematiky 
s odborníky.  



 Strana 2 

Předložená práce splňuje kritéria bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě 
a v případě kvalitně provedené obhajoby navrhuji hodnocení „výborně“. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 

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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