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Popis kandidátské dizertační práce  

Kandidátská dizertační práce je členěna do 6 oddílů na 88 stranách, jako přílohu obsahuje 

5 publikací autorky s impakt faktorem. 

  

Podrobný rozbor  

Práce je logicky strukturována, uspořádání jednotlivých částí textu a jeho členění na 

kapitoly a podkapitoly je účelné a přehledné. Struktura práce koresponduje s obsahem 

uvedeným na začátku práce. Literární odkazy splňují formální požadavky. Jazyková úroveň 

práce je dobrá, text je srozumitelný, autorka se vyjadřuje věcně a výstižně. Je zřejmé, že 

přípravě dizertační práce byla věnována značná pozornost. K formální stránce úpravy 

nemám připomínky.  

Práce se zabývá vlivem latentní toxoplazmózy na těhotenství a plod, konkrétně na 

ultimátní a proximální příčiny změn sekundárního pohlavního indexu a prenatálního 

vývoje plodu.  

Autorka zjistila, že ženám toxoplazma pozitivním ženám se rodí více chlapců, než dívek. 

Toto zjištění se stejným výsledkem ověřila na myším modelu. Jednou z možných příčin 

bylo ovlivnění imunitního systému – laboratorní myši s latentní toxoplazmózou byly 

imunosuprimovanější než kontrolní, tj. snížená imunita v období nákazy mohla 

způsobovat přežívání více mužských zárodků, které jsou jinak u imunokompetentního 

jedince náchylnější k samovolnému potrácení. V další studii dospěla autorka k závěru, že u 

žen s latentní toxoplazmózou dochází k pomalejšímu vývoji plodu na počátku těhotenství.  

V poslední publikované studii dospěla k závěru, že nepřítomnost D antigenu na 

erytrocytech („Rh negativita“) u těhotných s latentní toxoplazmózou by mohl být 

ochranou proti negativním vlivům parazita T. gondii, protože tyto těhotné měly větší 

váhový přírůstek než neinfikované těhotné.  

 

Práce se zabývá aktuální problematikou vlivu toxoplazmózy na lidskou reprodukci. Stále 

probíhá diskuze o vhodnosti celoplošného screeningu toxoplazmózy v populaci. Závěry 

této práce mohou přispět k dalšímu pochopení souvislostí nákazy tímto onemocněním. 

 

Splnění cíle disertace  

Autorka si vytičila tyto cíle: 



 

 

1. Ověřit vliv latentní toxoplazmózy na změnu sekundárního pohlavního indexu u 

laboratorní myši. 

2. Zjistit, zda se mění sekulární pohlavní index u laboratorních myší v závislosti na délce 

infekce parazitem T. gondii 

3. Hledat fyziologické mechanizmy vlivu latentní toxoplazmózy na změnu sekulárního 

pohlavního indexu 

4. Ověřit vliv interakce Rh faktoru a latentní toxoplazmózy na průběh těhotenství, 

speciálně vliv na přírůstky váhy během těhotenství u Rh negativních a Rh pozitivních 

žen. 

5. Prostudovat, proč mají těhotné s latentní toxoplazmózou v 16. Týdnu těhotenství dle 

ultrazvukového vyšetření mladší plod. 

 

Všechny cíle autorka splnil a jsou strukturovaně rozvedeny v závěrech dizertační práce. 

  

Zvolené metody dizertace  

Autorka ověřila výsledky svých studií adekvátními statistickými metodami. 

 

Význam pro společenskou praxi a pro další rozvoj vědy  

Hlavní přínos práce objektivním průkazu vlivu latentní toxoplazmózy na reprodukci 

člověka. Autorčiny studie otevřely cestu k vědeckému bádání v nových dosud velmi málo 

prostudovaných oblastech. 

  

Schopnost vědecké práce a prokázání hlubokých teoretických znalostí  

Autorka prokázala schopnost vědecky pracovat včetně hlubokých teoretických znalostí 

zabírajících široké spektrum problematiky vlivu toxoplazmózy na reprodukci. Za pozornost 

stojí schopnost definovat široké spektrum hypotéz a snaha o jejich objektivní ověření. 

 

Otázky: 

V publikacích týkajících se těhotných žen pracovala autorka s materiálem, který byl získán 

během let 1996-2004 ze dvou zdravotnických zařízení v Praze. Uvádí, že se jednalo o 

kohortovou studii, kde se získala data o 1053 těhotenstvích. Jednalo se o všechna 

těhotenství jdoucí za sebou, nebo jakým způsobem se vybíraly těhotné právě do této 



 

 

studie? Udává, že se jednalo o všechny „testované“ těhotné na toxoplazmózu. Byly 

v těchto zařízeních ve stejném časovém úseku také těhotné, které testovány nebyly? A 

pokud ano, proč nebyly testovány? Jak byl prováděn výběr?  

Autorka měla údaje o 1053 těhotenstvích, vyřadila 36 těhotných s dvojčaty a dalších 38 

těhotenství, u kterých udává, že neměla kompletní data.  Jaká byla vstupní kritéria do 

studie?  

Pokud bylo zařazeno 1017 těhotenství (a 38 vyřazeno pro neúplnost dat) znamená to, že 

všech 979 těhotných porodilo po 30. týdnu těhotenství kdy bylo poslední „povinné“ 

ultrazvukové vyšetření? Jaké bylo procento předčasných porodů v souboru (tj. porodů 

před 37. týdnem těhotenství? Kolik bylo spontánních potratů mezi 16.-24. týdnem 

těhotenství? Kde se nachází údaje o těchto těhotných?  

V charakteristice souboru je uváděn parametr „previous abortion“, což v anglosaské 

terminologii znamená výhradně ukončení těhotenství na žádost těhotné. Jak byly 

odlišeny v tomto souboru ženy, které v minulosti samovolně potratily? V metodice se 

pracuje s hmotností těhotných v průběhu těhotenství, ale nikde se neuvádí, jaká byla 

metodika tohoto měření? (oblečení těhotné, cejchování váhy, kolik měřících přístrojů 

bylo použito, zda bylo měřeno jednou či vícekrát a výsledek byl průměrován atd.) 

V práci se uvádí, že délka těhotenství byla korelována s ultrazvukovou biometrií mezi 8-

12. Týdnem těhotenství a daty získanými z měření ve 20. a 30. Týdnu těhotenství.  

Jaká byla metodika měření v I. trimestru? Jaký parametr mezi 8-12. týdnem byl měřen?  

Bylo závěrem číslo v mm, které se korelovalo s tabelárními hodnotami pro určitý 

gestační věk? Pokud ano, jaké normy byly použity? Pro jako populaci? Nebo bylo 

postupováno jiným způsobem? 

Jak bylo korelováno stáří těhotenství ve 30. týdnu těhotenství dle biometrických 

parametrů?  Na straně 1775 (Pregancy weight gain, Toxoplasma and RhD) se uvádí, že 

„exact pregnancy length was not estimated at pregnancy week 36“.  Jakým způsobem 

autorka chtěla stanovit přesné stáří těhotenství ve 36. týdnu těhotenství? 

 

V práci není uvedeno, zda těhotné podepsaly informovaný souhlas se zařazením do 

studie.  

Autorka zaznamenala vyšší hodnoty sekundárního pohlavního indexu u těhotných 

s latentní toxoplasmosou a dává to do souvislosti s tím, že téměř polovinu dat tvořily ženy 



 

 

ze soukromých gynekologických ordinací. Autorka uvádí, že navštěvovat soukromou 

gynekologickou ordinaci je finančně náročnější než ordinaci státní, a tudíž předpokládá, že 

ženy, které navštěvují soukromou gynekologickou ordinaci, jsou převážně z rodin s vyšším 

socioekonomickým postavením. V ČR byla po roce 1989 prakticky veškerá ambulantní 

péče převedena do „nestátních“ zdravotnických zařízení, ve kterých v době provádění 

studie byla hlavním příjmem úhrada od pojišťoven. Péče o těhotné je plně hrazena 

zdravotním pojištěním všem občanům České republiky (ze zákona pojištěným) a jakékoliv 

doplatky u smluvních lékařů na výkony hrazené pojišťovnou jsou zakázány zákonem 

(veškeré obvyklé, pro zdraví potřebné úkony spojené s těhotenstvím jsou hrazeny 

pojišťovnou).  Pokud těhotná navštěvuje smluvního lékaře pojišťovny (resp. smluvní 

zařízení), je tento téměř jistě nestátní či soukromý, ale úkony, které provádí a hradí 

pojišťovna.  Pokud si těhotné připlácí za úkony nehrazené pojišťovnou, pak se jedná např. 

o 3D obrázky plodu, dětský koutek, nápoje v čekárně apod., což nesouvisí přímo s 

těhotenskou péčí. Autorka uvádí, že téměř polovinu dat tvořily ženy ze soukromých 

gynekologických ordinací – kdo byl zřizovatelem druhé poloviny ambulancí? Stát? A jak 

se lišily úhrady v těchto ambulancích při platné legislativě?  

  

 

Závěr  

 

Dizertantka se zhostila vytýčeného úkolu výborně, prokázala schopnost vědecké práce a 

hluboké teoretické vědomosti. Výčet autorčiných publikací je dokladem její dlouhodobé a 

systematické vědecké práce. Celkově hodnotím práci velmi kladně a doporučuji 

k obhajobě.  

 

 

 

Pavel Calda, 1.1.2011  


