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Oponentský posudek na disertační práci Šárky Kaňkové 
"Vliv latentní toxoplasmózy na pohlavní index a průběh gravidity – hledání 

proximální příčiny" 
 
 
Disertační práce předložená RNDr. Šárkou Kaňkovou sestává z dvou částí – literárního úvodu 
(26 stran textu a 159 citací) a pěti publikovaných prací (u všech je Š. Kaňková první 
autorkou!). Práce propojuje pohled více vědních oborů a zabývá se zcela novou, vysoce 
aktuální a nadmíru zajímavou tématikou. Navíc hlavní zjištění, tj. vliv latentní toxo na pohlaví 
index, je autorčiným objevem a do značné míry tak jejím vlastním dítětem. Předložená práce 
je velmi zajímavá a není proto pochyb o vědeckých kvalitách předkladatelky. Krom chvály je 
však mým úkolem poukázat zejména na slabiny a nejasnosti.  
 
Literární úvod jednoznačně splňuje všechny náležitosti a je logicky a čtivě sepsán, avšak 
mnohdy se jedná spíše o překlady úvodních statí jednotlivých článků. Úvod je zcela 
dostatečným naplněním povinnosti související se sepisování disertační práce, ale bohužel 
neposkytne „přidanou hodnotu“ – ať již jako text pro další studenty zapojené do práce ve 
výzkumném týmu či jako obecné pojednání o studované problematice. Je trochu škoda, že 
autorka, která má tolik znalostí o této nadmíru zajímavé problematice, nevěnovala úvodní 
části svojí disertační práce více úsilí.  
 
V práci se objevuje několik formálních chyb, které však nijak nesnižují její kvalitu. 
Při výčtu většího počtu citací není dodržena chronologie; nejednotnost při citování autorů 
„a“ vs. „and“; čárka vs. středník; nejednotnost v citování časopisů (plné vs. zkrácené názvy); 
občasný výskyt českého slova v anglických názvech článků („zatracené automatické opravy 
“) atd. 
V některých případech číselné údaje spíše slovně než číslicí. 
Věta „Život parazitických druhů živočichů a jejich potomstva….“ na str. 5 nezapadá do 
myšlenkové konstrukce příslušného odstavce. 
Popis cyklu (str. 7) – toxo může být i jednohostitelským parazitem u kočkovitých šelem. Navíc 
zcela chybí zmínka o možnosti přenosu mezi mezihostiteli (důležité pro nákazu člověka). 
Str. 8: …že se osoba stane se obětí … 
Str. 9: … dvojitě zaslepený pokus … 
Str. 21: Tvrzení „Více synů u matek s dobrým socioekonomickým postavením jsme 
zaznamenali i v naší laboratoři…“ je potěšujícím zjištěním svědčícím o zlepšující se finanční 
situaci na univerzitě a nepřímým důkazem o péči školitele o své studentky (žádný stres a 
hodně peněz)  
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Otázky k úvodní části: 
Proč v zemích, kde je vysoký podíl toxo pozitivních žen není celkově vychýlen index 
pohlaví??? 
 
„Vliv parazitické infekce na poměr pohlaví u lidí nebyl zatím zjištěn“, a co neparazitické 
infekce (mimochodem skoro každé infekční agens je možné považovat za parazita)? 
 
Nelze poměr chlapců a dívek v ČR (ale i jinde) vyčíst ze statistických ročenek? (namísto 
hledání publikací… str. 17 Visaria 1967 a pak Izraelci 2010). Nakonec o této možnosti se 
zmiňuje sama autorka ve svém článku …. (Publikace I) 
 
Otázky k článkům: 
Publikace II:  
Abstrakt: „…mice with congenital toxoplasmosis…“ – ale infekce perorálně??? 
Kontrolním myším by měl být podán neinfikovaný mozek (nikoli fyziologický roztok). 
Úvaha o kongenitálně nakažených samcích šířících toxo: kongenitální přenos i u myší pouze 
(???) v akutní fázi (kdy pravděpodobně k žádnému ovlivnění poměru pohlaví nedochází???), 
ale vy studujete latentní fázi.  
…Existuje změna poměru pohlaví u akutně infikovaných žen? 
Není dostatečně vysvětleno proč výsledky protichůdné (časně po infekci – více samců, déle 
po infekci – více samic). U lidí je sice posun vyšší u recentně infikovaných, ale i u dávno 
infikovaných je stále posun směrem k samčím potomkům… (???) 
Není jasné, na základě čeho se domníváte, že myši déle po infekci (tj. mj. i déle po akutní 
fázi) jsou v horší fyzické kondici (a proto rodí dcery)???  
Jak možno dělit myši na dříve a později zabřezlé (89-120/121-222)… je to kontinuální 
proměnná.  
Proč stejná metoda GLMZ jednou v programu Statistica (Kaňková et al. 2007a) a podruhé 
v SPSS (Kaňková et al. 2007b)? 
Proč zvoleny myši? Bylo by vhodnější nějaké déle žijící modelové organismy (alespoň 
potkany – počet mláďat ve vrhu je dostatečný, navíc není akutní fáze). 
 
Publikace III: 
Je známo u kolika akutně nakažených žen dojde k přenosu na plod a kolik z takto 
kongenitálně infikovaných dětí onemocní vážnější formou toxoplasmózy? Uvádí se, že 20–30 
% kongenitálně infikovaných má problémy záhy po narození, ale kolik později?  
Jak se prokazuje kongenitální toxoplasmóza (zejména u dospívajících a dospělých)? 
Lze nějak jednoduše srovnat metody pro určení toxo pozitivity: KFR, ELISA(+avidita), NIFR a 
WB? 
Lze u lidí opravdu dle titru KFR (případně titru NIFR) spolehlivě stanovit dobu, která uplynula 
od infekce? 
 
Publikace IV: 
Hodně se spekuluje o vlivu hormonů na sekundární pohlavní index. U myší ale nezjišťována 
změna v zastoupení hormonů (přitom právě hormonální vyladění může ovlivňovat poměr 
narozených samců). 
Dle mého názoru (ale nejsem imunolog) není vysvětleno (diskutováno), jakým mechanismem 
může ovlivňovat toxo infekce pozorované změny v hladinách IL a dalších imunitně účinných 
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látek… Navíc není vysvětleno, jak se imunomodulace podílí zprvu na zvýšení a posléze na 
snížení pohlavního indexu (u myší). 
U lidí opakovaně zmiňujete následující model: imunosuprese – delší těhotenství – přežívání 
plodů s genetickou poruchou. Jsou plody s genetickou poruchou obecně déle v děloze 
(=pomalejší vývoj) (řada poruch naopak vede k předčasnému narození)?  
Informace o vysoké toxo-pozitivitě matek dětí s Downovým syndromem je zajímavá, ale od 
té doby (Hostomská et al. 1957) neexistují žádná další studie? 
 
Publikace IV: 
Je opravdu přírůstku váhy u Rh-negativních toxo-pozitivních matek natolik zvýšený, aby 
mohlo být uvažováno o negativním vlivu, a následně tedy o ochranném vlivu Rh faktoru před 
toxo? 
 
Následující otázka (a připomínka) není míněna nijak záludně. Čím je možno vysvětlit fakt, že 
ačkoli studie o vlivu toxo na lidské hostitele jsou publikovány týmem Dr. Flegra již téměř 
dvacet let, z nezávislých laboratoří je potvrdili jen práce tureckých kolegů? Domnívám se, že 
po publikování samotných myšlenek (zaručující vašemu týmu jejich duchovní vlastnictví) by 
spolupráce s institucemi v zemích s povinným testem na toxo u těhotných žen, umožnila 
otestovat vaše hypotézy na nesrovnatelně větším počtu osob a konečně tak prolomit jistou 
hranici nedůvěry k vámi publikovaným výsledkům… 
 
Závěr: Šárka Kaňková prokázala, že je schopna velmi hodnotné, samostatné a kreativní 
vědecké práce, včetně publikování výsledků v impaktovaných časopisech (pět 
prvoautorských publikací to jednoznačně dokládá). Předložená disertační práce je velmi 
kvalitní a splňuje dle mého názoru všechna kritéria stanovená PřF UK a plně ji doporučuji k 
přijetí. 
 
 
V Praze dne 29. 12. 2010 
Doc. RNDr. Jan Votýpka, PhD. 


